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Teise tikėti
Spėjimas, kad persekiojamas tikėjimas 

Sov. Sąjungoje ilgai neišsilaikys, nepasi
tvirtino. Pirmaisiais bolševikų okupacijos 
metais Lietuvoj buvo viešai kalbama, kad 
per 20 metų „religiniai prietarai“ išnyks 
kaip dūmas. Deja, nors ir stipriai persekio
jamas, tikėjimas šiandien Lietuvoje tebė
ra gyvas. Religija tebėra pats didžiausias 
ideologinis priešas, pavojingesnis už na
cionalizmą ar buržuazinį kapitalizmą.

Arši kova su religija vyksta ne tik baž
nyčioje, bet taip pat mokyklose, jaunimo 
organizacijose, fabrikuose ir kolchozuose. 
Tai kovai panaudojamos visos galimos 
priemonės: spauda, radijas, susirinkimai, 
teismai, kalėjimai ir vergų stovyklos. Tuo 
tarpu antroji pusė, nors pagal konstituci
ją sąžinės laisvė nevaržoma, praktiškai 
beveik negali pasinaudoti teise viešai iš
pažinti savo tikėjimą ar jį skelbti. Taigi 
kova yra nelygi, paremta smurtu ir nuo
skauda.

Iš visų tikinčiųjų daugiausia yra perse
kiojami katalikai, kurių didžiausias skai
čius yra Lietuvoje. Iš kitos pusės, katali
kai rodo ir didžiausią pasipriešinimą. Pa
ti pirmoji rimtesnė pogrindžio spauda — 
Lietuvos Katalikų B’ažnyčios Kronikos — 
išėjo reikalauti teisės tikęti. Tos Kronikos 
be atodairos kelia aikštėn tikintiesiems 
daromas nuoskaudas, pranešdamos apie 
tai laisvajam pasauliui. Ir niekas tų nuo
skaudų tiek nepatiria, kiek tikintieji. To
dėl, nepaisydami atkalbinėjimų, persekio
jimų ir trėmimų, jie leidžia į pasaulį vis 
naujus Kronikos numerius. Joms į talką 
paskutiniuoju metu atėjo naujas pogrin
džio leidinys .Aušra“.

Tur but norint atsverti Kronikų įtaką, 
Lietuvoje paskutiniuoju metu ypačiai iš
vystyta antirėliginė spaudos akcija. Ne 
tik provincijos laikraštukai ir sostinės 
dienraščiai, bet ir įvairūs žurnalai nagri
nėja religines temas, skelbia kovą Dievui, 
kurio jie nepripažįsta... Net ir toks rim
tas partijos žurnalas „Komunistas“ pas
kutiniajame numeryje (Nr. 9) įsidėjo du 
straipsnius religinėmis temomis.

Viename iš jų V. Būtėnas nurodinėja, 
kaip spauda turi kovoti ir kovoja su „baž
nytininkų prievarta, peršant jaunimui sa
vo idėjas“. Pažymėtina, kad čia jis religi
ją kaltina ir tautiškumo palaikymu. Tuo 
būdu netiesioginiai pripažįsta, kad religi
ja yra kliūtis greitesniam1 lietuvių surusi
nimui. „Religija ir nacionalizmas — tai 
tarsi dvi vieno medžio šakos, dažnai per
sipinančios tarpusavyje“, rašo V. Būtėnas. 
Esą, antikomunistai, dangstydamiesi reli
gijos skraiste, teigia, kad komunizmo sta
tybos procesas yra nureliginimo ir nutau
tinimo veiksmas. Bet argi gali būti ki
taip?..

Dėmesio vertas tame pačiame žurnale 
yra F. Butienės straipsnis, kurio antrinis 
pavadinimas — „Vatikano radijo pasi
klausius“. Ji pradeda savo rašinį tokiu sa
kiniu: „Viena svarbiausių priemonių ideo
logiškai prasiskverbti į Tarybų Sąjungą 
ir kitas socializmo šalis laikomas radijas“. 
To radijo pasiklausiusi, ji bando mušti 
priešą jo paties ginklais.

Atrodo, kad Vatikano radijas savo lai
dose neslepia žinių apie Katalikų Bažny
čios reformas, apie Vakaruose besireiš
kiantį religinį nuosmukį, diskusijas bei 
nesutarimus. Cituojami popiežiaus ir kai 
kurių vyskupų pasisakymai. Visa ta me
džiaga labai sumaniai pasinaudoja F. Bu- 
tienė. Pvz. ji cituoja popiežių Paulių VI, 
kuris pareiškęs: „Stebint religinį gyveni
mą šiuolaikiniame pasaulyje, daug leng
viau yra pamatyti religinės krizės, negu 
tikro religinio atgimimo apraiškas...“ Ki
toje vietoje popiežius apgailestavęs, kad 
„ne tik pasaulis nusigręžia nuo bažnyčios, 
bet ir kai kurie jos sūnūs, prisiekę jai 
meilę ir ištikimybę“. O Metzo vyskupas 
Šmitas tiesiog prisipažinęs, kad šiuolaiki
nis „pasaulis vystosi ir gyvena be bažny
čios pagalbos ir opozicijoje jai“.

Štai, va, žiūrėkite, jūs čia Lietuvoje ko
vojate, meldžiatės, vargstate su tomis 
Kronikomis, o jūsų vadai skelbia visai ką 
kita. Jie kapituliuoja, prieštarauja vieni 
kitiems, atsisako savo idealų.

Nežinia, kiek tų citatų ir iš įvairių teks
tų sugaudytų frazių straipsnio autorė nu
girdo iper Vatikano radiją, o kiek jų iš ki
tur susirankiojo. Jeigu jos pasakymai tei
singi, tai lietuviškųjų laidų rengėjai tu
rėtų aipe tai rimtai pagalvoti — Lietuvo
je žmonės gyvena kitokiose sąlygose, tad 
gal kitokiais žodžiais reikėtų į juos ir 
prabilti. Ten nėra pavojaus tikintiesiems 
nusmukti ar suskilti, jeigu jų tik nesu- 
skaldys vadovai ar neapgalvotai parinkta 
propaganda.

Lucanus

EDUARDUI MATUKUI IR 
ŠEIMAI, jo tėvui ir broliui 

Lietuvoje staiga mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

P. S. Nenortai

Gėdinga sukaktis
Praėjusią savaitę sukako 20 metų, kai 

sovietų tankai žiauriausiu būdu numalši
no vengrų sukilimą. 1956 m. spalio 23 d. 
rytą didžiulė minia Prahoje apsupo par
lamento rūmus, radijo stotį ir milžinišką 
Stalino paminklą. Metalo suvirintojams 
nupiovus jo kojas, Stalinas už pusvalan
džio nusirito nuo savo sosto, į kurį dau
giau nebeužsikėlė.

Komunistų partija iš pradžių nusigan
do ir pradėjo trauktis. Chruščiovas laukė, 
ką darys Vakarai. JAV prezidentas, pri
kalbėjęs daug gražių žodžių, pabūgo su
teikti sukilėliams pagalbą. Anglija ir 
Prancūzija tuo pačiu metu buvo įsivėlu- 
sios į Sueso konfliktą, kuris, Amerikai ne- 
paremiant, pasibaigė kaip ir Vengrijos su
kilimas.

Vengrijos komunistų partijos vadas ga
vo iš sukilėlių 16-kos punktų ultimatumą, 
reikalaujantį atšaukti iš Vengrijos sovie
tų kariuomenę, leisti laisvus rinkimus, 
panaikinti spaudos cenzūrą, paleisti poli
tinius kalinius ir Ikt. Vietoje atsakymo, į 
Vengriją buvo pasiųsta 17-toji mechani
zuota divizija... Ją sekė dar kelios tankų 
ir šarvuočių divizijos. Prasidėjo neregėto 
masto skerdynės, pasibaigusios po penkių 
dienų — spalio 28 d.

Taip pasibaigė vengrų laisvės sukili
mas, kainavęs tūkstančius, gal dešimtis 
tūkstančių gyvybių ir pripildęs Sibiro sto
vyklas naujais gyventojais. Tikras aukų 
skaičius iki šiai dienai nėra žinomas.

O reikėjo taip mažai, kad Vidurio Eu
ropos gyventojai šiandien būtų laisvi. 
Vengrai neprašė atsiųsti žmonių, tik gink
lų ir medikamentų. Vakarai atsisakė...

šios gėdingos sukakties išvakarėse 
Vengrijoje suruošti jungtiniai vengrų-so- 
vietų karo manevrai.

LKB KRONIKA NR. 23
Šis Kronikos numeris yra vienas iš di

džiausių, jau išleistųjų Lietuvos pogrin
džio kovotojų-idealistų ir Vakarus pasie
kusių. Kaikurie mūsų laikraščiai nemaža 
iš šios Kronikos paimtų dokumentų jau 
paskelbė, tai Eltoje duodame tik bendrą 
jos apžvalgą.

Pirmasis dokumentas (1976 m. gegužės 
9 d.) — tai Kronikos redakcijos kolekty
vo visai neįprastas Lietuvos bažnytiniame 
gyvenime laiškas, pasiųstas kardinolams 
A. Samore ir J. Slipij. Neįprastas todėl, 
kad redakcijos kolektyvas viešai ir atvi
rai kaltina visą eilę Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios aukštųjų dignitorių: vyskupų, 
prelatų ir kt. Jie kaltinami prisitaikėliais 
prie sovietinio režimo ir praradusiais ti
kinčiųjų pasitikėjimą. Juos labai lengvai 
rikiuoja Sovietų Sąjungos kulto reikalams 
įgaliotinis K. Tumėnas.

Kai pernai į JAV buvo siunčiama kata
likų kunigų delegacija, ją paskyrė K. Tu
mėnas. Į delegaciją įėjo Vilniaus Arkivys
kupijos valdytojas Č. Krivaitis. Kai jis 
sugrįžo į Vilnių, pasikvietė į savo užmies
tinę vilą K. Tumėną, vysk. R. Krikščiūną, 
Vilniaus miesto klebonus ir kitus. Iškil
mingų pietų metu prel. Krivaitis K. Tu
mėnui pasakė: ,,Minister!, man Jūs davė
te labai sunkų uždavinį“. „Bet Jūs gar
bingai jį įvykdėte“ — padrąsino kulto 
įgaliotinis. Dėl tokio delegato į JAV pa
skyrimo nesulaukta autoritetingo žodžio 
iš vysk. Labuko.

1976 m. delegaciją į Pasaulinį Eucharis
tinį Kongresą, vykusį JAV, taip pat pa
skyrė Tumėnas. Jis, per vysk. Labuką, 
buvo pasiūlęs ir tremtyje esančiam vysk. 
V. Sladkevičiui dalyvauti delegacijoje į 
Eucharistinį Kongresą, bet vysk. Sladke
vičius pasiūlymo nepriėmė, kai tas pasiū
lymas atėjo iš sovietinio pareigūno. Esą 
sumanymų Vilniaus arkivyskupo postą 
atiduoti kun. dr. V. Butkui, turinčiam pil
ną civilinės valdžios pasitikėjimą. ,,Jei 
kun. V. Butkus taptų vyskupu, tai būtų

ANTANUI NAVICKUI Kanadoje 
mirus, B. ir J. Snabaičiams ir 
tėveliams M. ir J. Navickams 

reiškiame gilią užuojautą

VVolverhamptono DBLS skyriaus 
valdyba, nariai ir pažįstami

ŽIVILĘ MATUKIENĘ, liūdinčią 
dėl jos uošvio ir svainio staigios 

mirties, o taip pat ir jos vyrą Edą
Matuką nuoširdžiai užjaučiame

Daina victės

Laisvė yra brangi — ginkite ją.“ORIGINALI PROKLAMACIJA

Ryšium su Ponomarevo vizitu, Euro
pean Liaison Group buvo paruošusi origi
nalius proklamacijos lapelius, kurių nuo
traukos jau buvo pasirodžiusios kai ku
riuose laikraščiuose. Tai buvo vieno bri
tų svaro banknoto kopija, kurioje vietoje 
karalienės galvos buvo L. Brežnevo šar
žas. Tokių „banknotų“ buvo numatyta de
monstracijų metu paleisti į ąpyvartą apie 
ketvirtį milijono.

Antroje .banknoto“ pusėje buvo toks 
įrašas:

,)Air pasiduos Britanija Maskvai? Toks 
šiltas Sovietų tarnautojo priėmimas yra 
jų detentės triumfas. Sovietų vadai igno
ruoja Helsinkio susitarimą, elgdamiesi ir 
toliau taip, kaip elgėsi Vengrijoje 1956 m. 
ir Čekoslovakijoje 1968 m.

Jei Sovietams Europoje būtų leista 
įsteigti kokias jie nori institucijas, tai 
svaro išvaizda ateity būtų tokia, kaip pa
vaizduota antroje pusėje.

Rusai išvaduos jus nuo dabartinių poli-
„Rusai išvaduos jus nuo dabartinių poli

tikų, prof, sąjungų vadų, kunigų, intelek
tualų, žurnalistų, pasiųsdami juos visus į 
Gulagą atostogų. Jie bus pakeisti žmonė
mis, kurie nuves jus į „Sovietų tautų šei
mą“. Ten jūs turėsite garbės matyti, kaip 
jūsų vaikai išaugs rusiškais marksistais.

didžiulė Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ne
laimė ir didelis džiaugsmas bedieviams, 
griaunantiems E'ažnyčią iš vidaus“. Kun. 
Butkus dabar yra kunigų seminarijos rek
torius Kaune.

Nepaprastai būdingi kulto įgaliotinio K. 
Tumėno išvedžiojimai apie religiją, Baž
nyčią, tikinčiuosius ir komunistinę valsty
bę kunigams skaitytose paskaitose. Tos 
paskaitos, kaip rašo LKBK, buvo skirtos 
,.šviesti ir auklėti“ vyskupus, vyskupijų 
valdytojus ir dekanus. Paskaitai skaitė 
Telšių. Kauno, Kaišiadorių ir Panevėžio 
kurijose 1976 m. vasario 18 — balandžio 
17 d. Tose paskaitose Tumėnas pasidžiau
gė, kad Valstybės-Bažnyčios santykiai gė
rėją. Tik tam gerėjimui labai kliudanti 
LKBK. Dėl to Kronikos redakcija rašo, 
kad santykiai tarp valstybės ir Bažnyčios 
tik tada pagerės, kuomet E'ažnyčia kapi
tuliuos. Dabartinė valstybės politika tik 
siekia Bažnyčią sunaikinti, neleidžiama 
spausdinti katekizmų, kunigų seminarijos 
varžymai ir kt.

Pastoviai kunigų skaičiui mažėjant, Tu
mėnas projektuoja sumažinti parapijų 
skaičių, nes kaimo gyventojų skaičius ma
žėja, o miestų didėja. Paskaitininkas ap
gailestavo, kad Vatikano radijas užėmęs 
blogą liniją. Kronikos redakcija dėl šio 
pareiškimo pabrėžia: „Galima sutikti, kad 
Vatikano radijui galima pasimokyti iš 
Maskvos Radijo, kaip reikia varyti pro
pagandą. Vatikano radijo laidos šiuo me
tu Lietuvos katalikams ir net nekatali- 
kams yra didelė moralinė pagalba, ir 
tūkstančiai žmonių jų klausosi.“

Tumėnas labai susirūpinęs, kad į kuni
gų seminariją nepatektų „antitarybinis 
elementas“. Todėl kandidatus į seminari
ją turėsiąs jis su Vilniaus arkivyskupijos 
valdytoju Č. Krivaičiu parinkti. Jis pri
minė kunigams, kad jie turimus savo kan
didatus į seminariją praneštų jam. Į tai 
Kronikos redakcija atsako, kad valdžia 
neturi teisės kištis į kunigų seminarijos 
reikalus, „nes Bažnyčiai reikia ne sutaną 
dėvinčių saugumiečių, bet pasiaukojusių 
ganytojų“.

Kurioje Kurijoje Tumėnas bekalbėjo, 
visur kunigai kėlė vysk. J. Steponavičiaus 
grąžinimą į Vilniaus arkivyskupijos pos
tą. Deja, Tumėnas visur išsisukinėjo. O 
kartą Švenčionyse paklaustas, dėl kokio 
nusikaltimo vysk. Steponavičius nušalin
tas nuo savo pareigų, Tumėnas atsakė: 
„To aš jums pasakyti negaliu“. Be to, jis 
pridėjo dar, kad apie vysk. Steponavi
čiaus sugrąžinimą negali būti nė kalbos. 
Kaip gero ganytojo pavyzdį, Tumėnas pa
teikė vysk. R. Krikščiūną.

Aiškindamas sovietinės konstitucijos są
žinės laisvės sąvoką, Tumėnas pasakė, 
kad į konstitucijoje numatytą sąžinės lais
vę religija neįeina. „Religinė veikla įgyja 
valstybinį pobūdį ir yra tvarkoma valsty
bės įstatymais“, pabrėžė kulto įgaliotinis. 
(B. D.) ELTA

Pries pradedant proklomacijas platinti, 
Bank of England pakviesta, įsikišo polici
ja ir uždraudė pinigų kopijas, nors ir kiek 
pakeistas, platinti. Tad demonstracijų me
tu buvo platinamas tik atitinkamai pa
keistas tekstas, bet be banknoto kopijos. 
Nors vieno dienraščio teigimu, dalis 
„banknotų“ buvo paleista į „apyvartą“ 
dar prieš policijos įsikišimą.

JAV KONGRESAS APIE SOVIETŲ ŪKĮ

Senatoriaus H. Humprey vadovaujama 
JAV Kongreso Ekonominė Komisija pa
ruošė 821 psl. raportą apie Sov. Sąjungos 
ūkį. Jame sakoma, kad sutelkus visą dė
mesį į apsiginklavimą, Sov. Sąjungoje 
nuolat smunkąs gyventojų aprūpinimas 
kasdieninėmis prekėmis. Pvz. nusipirkęs 
foto kamerą, negausi filmų, sugedus ra
dijo aparatui, krautuvės neturi atsargi
nių dalių, pagaminta pakankamai aki
niams stiklų, bet nėra rėmų ir t. t. Rapor
te daromos išvados, kad Sovietų ūkis toli 
atsilieka nuo Amerikos ir kad be Vakarų 
pagalbos jis niekada nepajėgs patenkinti 
modernaus gyvenimo reikalavimų.

Tačiau atsargesnieji komentatoriai pa
taria nedaryti labai toli siekiančių išva
dų. Patyrimas rodo, kad totalitarinės vals
tybės gali sudaryti grėsmę aukšto ūkiško 
standarto demokratiniams kraštams, jei
gu jų kariškas pasiruošimas ir apsigink
lavimas neprilygsta agresyviai nusiteiku
sioms pajėgoms.

MEDALIAI NE AUKSINIAI

Britų sportininkas Danny Nightingale, 
laimėjęs Montrealyje aukso medalį, nune
šė jį pas auksakalį, nes buvo nutrukusi 
ąsa. Čia paaiškėjo, kad medalis yra pada
rytas iš pigaus metalo lydinio (alloy) ir 
paauksuotas. Be abejo, aukso medalius 
laimėję sportininkai dėl šio radinio labai 
nepasidžiaugs... kiečiams.

Septųnios DIENOS
— Pereidami prie metrinės sistemos, 

britai pasilieka pintą alui seikėti, galoną 
— benzinui ir mylią — atstumams.

— Norvegijos laikraščiams paskelbus 
rinkliavą Šiaur. Airijos Taikos premijai, 
per vieną mėnesį surinkta £57.000.

— Maskvoje nuteisti už „chuliganizmą“ 
22 žydai po 15 dienų kalėjimo. Jie visi yra 
pareiškę norą emigruoti, bet, nesulaukę 
leidimo, suruošė demonstracijas.

— V. Vokietijos pramonės kultūros 
draugija apdovanojo A. Solženicyną 25.000 
DM garbės premija.

— Tasso agentūra pranešė, kad spalio 
19 d. Los Angeles mieste banditai apiplėšė 
du Sov. S-gos akademikus, dalyvavusius 
kosmonautikos kongrese. Plėšikai pasislė
pė-

— Labour partijos vykdomasis komite
tas 13 balsų prieš 6 pasisakė prieš min. 
pinm. Callaghan ekonominę politiką. Ko
mitete vyrauja kairioji grupė.

— Brežnevas pasiuntė sveikinimo tele
gramą naujai išrinktam Kinijos komunis
tų partijos pirmininkui Hua Kuo-teng.

— Sovietų Aukščiausios Tarybos posė
dyje planavimo viršininkas Baibakovas 
pranešė, kad 1980 m. Sov. Sąjungos ūkis 
bus ne tik pasivijęs Ameriką, bet kai kur 
ir pralenkęs.

— Afrikos ir Artim. Rytų kraštai kas 
mėnesį pasiūlo apie 1.000 gerų tarnybų 
gabiems, bet darbo negaunantiems anglų 
profesionalams.

— Britų vyriausybė skundžiasi, kad 
Sov. Sąjunga neperka britų prekių ir ne
bando išlyginti prekybos balanso.

— JAV laivyno pajėgos surado prie 
Škotijos krantų nuskendusį F—4 Tomcat 
naikintuvą, kuris buvo ginkluotas slaptais 
Phoenix sviediniais. Bandant iškelti, nu
trūko virvė.

— Tass agentūra paskelbė viešą nepa
sitenkinimą Prancūzijos komunistais, ku
rie dalyvavo masiniame mitinge politinių 
kalinių išlaisvinimo reikalu.

— Persija nutarė grąžinti atgal Sovietų 
lakūną, kuris buvo nusileidęs su vienvie
čiu lėktuvu ir norėjo gauti egzylo teises.

— Sovietų S-gos grūdų derlius, pasak 
Brežnevo, galįs šiais metais pasiekti re
kordinį derlių — 216 mil. tonų.

— Sovietų inžinierius L. Zaleski j, lan
kęs su grupe specialistų britų fabrikus

GRUDŲ ATSARGOS

„The Boston Globe“ (rugs. 26 d.) įsidė
jo ilgą pranešimą, pavadintą „Sovietai 
slepia grūdų atsargas karui“. Jame sako
ma, kad Sov. S-ga išleidžia dideles pini, 
gų sumas grūdams pirkti užsieniuose, o 
tuo tarpu namie sudarinėja milžiniškas 
atsargas karo reikalams.

Esą, patikimi šaltiniai pateikia žinių, 
kad prie didžiųjų miestų įrengti milžiniš
ki požeminiai grūdų sandėliai, talpiną po 
2 milijonus tonų grūdų kiekvienas. Tokių 
sandėlių žvalgybiniai satelitai esą nufoto
grafavę 36. Gal būt, jų esama ir daugiau.

Šitie požeminiai silosai sudarą „geleži
nę grūdų atsargą“, kurios negalima Mesti 
ir didžiausiais nederliaus metais. Trūks
tant gyvuUams pašaro, geriau jie sker
džiami, negu būtų naudojamos grūdų at
sargos jiems maitinti. Savo satelitams so
vietai taip pat patartą ieškoti trūkstamų 
grūdų Vakaruose, o nesibelsti į Kremliaus 
duris.

MILIJONIERIUS ZALENCOVAS

Reuterio žinių agentūra pateikė spaudai 
žinią apie Sov. Sąjungos milijonierių Za- 
lencovą, kurio gyvenimo istoriją aprašė 
„Literaturnaja Gazeta“.

Jurij Zalencovas gyvena Maskvoje. Šiuo 
metu jis jau yra sulaukęs 70 metų, bet 
dar vis nesusiradęs žmonos. Vienintelė 
mergina, Nina Sergejevna, kuriai jis pasi
piršo pažadėdamas palikti visus savo tur
tus, ištekėjo už neturtingo jauno inžinie
riaus.

Zalencovo butas Maskvoje yra pilnas 
senienų, kilimų ir kristalo. Metalinėse dė. 
žėse jis laiko auksą, brangius akmenis ir 
kitas brangenybes.

Didžiausią dalį pinigų Zalencovas „su
kalęs“ 1948 m. Tada Sovietų valiuta buvo 
nuvertinta, už 10 senų rublių, mokant po 
vieną naują rublį. Parėdymas nelietė kre
dito įstaigų, bet daugelis gyventojų to ne
žinojo. Zalencovas skolinosi iš žmonių pi- 
nigus, dėjo į kredito kooperatyvus, o lai
kui atėjus, išmokėjo skolininkams tik de
šimtą dalį. Už šią transakciją jis nebuvo 
nubaustas, nors, anot laikraščio, nemokė
jo pinigais kaip reikiant pasinaudoti.

VISOS PREMIJOS AMERIKIEČIAMS

Nobelio literatūros premiją (£97.000) 
šiais metais laimėjo JAV rašytojas Sau
lius Bellowas. Medicinos, fizikos, chemijos 
ir ekonomikos premijas taip pat laimėjo 
Amerikos mokshninkai. Tokiu būdu visos 
šių metų Nobelio premijos atiteko ameri-

Manchesteryje, atvyko į policiją ir papra
šė leidimo pasilikti Anglijoje.

— Sueso kanalo kariškoji invazija, vy
kusi tuo pačiu metu kaip ir Vengrijos su
kilimas, niekur nebuvo išskirtinai paminė
ta.

— Vokietijos laikraščiai skelbia Londo
no gatvių, kuriose yra didžiosios krautu
vės, planus, nes šiais metais per Kalėdas 
tikimasi masinio pirkėjų antplūdžio. Prie
žastis — svaro vertės kritimas.

— 1980 m. olimpiados metu buriavimo 
regata bus perkelta į Taliną, kur nuolatos 
vyksta tarptautinė Baltijos regata.

— Sov. S-ga ir Rytų Europos kraštai 
pradėjo automobiHų invaziją į Angliją. 
Tik R. Europos kraštuose gamintus auto
mobilius galima pirkti žemiau 1.000 sva
rų kainos.

— Anglijoje atrastas hormonas (PGX), 
kuris galįs apsaugoti arterijas nuo kraujo 
krekėjimo ir tuo būdu išvengti širdies 
atakų bei kraujo išsiliejimo smegenyse. 
Atradimas tebėra vystymosi stadijoje.

— W. Churchilio archyvai, kurie saugo
mi Oxforde, sveria 50 tonų.

— ABN (Antibolševikinio Tautų Bloko) 
biuletenis išspausdino platų iliustruotą 
straipsnį apie Nijolę Sadūnaitę anglų kal
ba.
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Prel. J. Gutauskas 80
Daugeliui mūsų beveik prieš 30 metų, 

vykstant apsigyventi i anglų salą, buvo tik 
du vardai girdėti: Londone B. K. Balutis 
ir Glasgove — kun. Juozas Gutauskas. 
Atvykę sužinojome, kad tai du seni drau
gai, dzūkai, kilę iš senosios jotvingių gi
minės, kuria abu taip labai didžiavosi. 
Angliškais terminais kalbant, abu jie bu
vo ministerial — vienas tvarkė šio krašto 
lietuvių žemiškuosius reikalus, o kitas 
buvo j sielovadą pasinėręs.

Prieš devynis metus su gailesčiu palai
dojęs savo draugą, štai mielasis prelatas 
J. Gutauskas gruodžio 1 d. jau ir pats 80 
metų susilaukė. O iš to gražaus amžiaus 
daugiau kaip pusę praleido Škotijoje, be
sirūpindamas kadaise labai gausiu lietu
vių angliakasių palikuonių dvasiniais ir 
kultūriniais reikalais.

Leiskime jam pačiam apie save papo
rinti, neišvengiamai reikalingas biografi
nes žinias pateikti.

Esu gimęs 1896. XL 1 senojoj jotvin
gių žemėj, — Lazdijų parapijoj. Kunigu 
įšventintas Kaune 1920. VII. 4. Toliau tre- 
jis metus gilinau mokslo žinias universi
tetuose: Fribourge (Šveicarijoj) ir Muens- 
tery (Vokietijoj).

Teko kapelionauti Vilkaviškio ir Šakių 
gimnazijose. 1934 metais rugsėjo 21 die
ną atvykau Skotijon. čia buvo miręs kun. 
J. Petrauskis, ir Lietuvos bažnytinė vy
riausybė mane pasiuntė užimti pareigas 
Škotijos lietuvių dvasios vado.

Pareigos davė tokio darbo:
Škotijos lietuvių religinius reikalus ap

rūpinti. Lietuviai čia gyveno ir gyvena 
daugely vietų, daugely miestų. Todėl 
jiems buvo sunku savo bažnyčią įsigyti. 
Kai reikėdavo šį nuosavos bažnyčios rei
kalą svarstyti, glasgoviškiai reikalavo, 
kad lietuviai įsitaisytų bažnyčią Glasgo
ve; belseliškiai — kad ji turi būti Btells- 
hiil. nes, girdi, jame ir jo apylinkėj yra 
daugiausia susibūrusių lietuvių. Teko to
dėl vietinėse katalikų bažnyčiose rengti 
pamaldas ir klausyti išpažinties. Glasgo
ve, Musonuose, Craigniuke ir Bumbanke 
tos pamaldos ir išpažintys buvo kas mė
nuo. Mažesnėse kolonijose — 3 ar 4 kar
tus metuose. Paskutiniais keleriais metais 
tik Glasgove ir Musėnuose rengiamos mė
nesinės pamaldos.

Tenka lietuvius ligonius lankyti, kur tik 
jie šaukiasi. Čia kunigas ne sėslus žmo
gus. Jis nuolat turi keliauti, lietuvius vi
sur pasiekti.

Teko Škotijos lietuvius organizuoti.

Šv. Kazimiero draugija — tai jų religi
nė bendruomenė. Visose kolonijose yra jos 
skyriai. O metiniuose visuotiniuose suva
žiavimuose renkama Centro Valdyba.

1935 metais buvo įkurta jaunuomenei 
„Aušros“ draugija su skyriais didesnėse 
kolonijose. Vienur kitur (Musonai, Bells- 
hill, Glasgow, Blantyre) buvo pamokoma 
lietuviškai skaityti ii’ rašyti. P-lė J. Sera- 
finaitė lavino jaunųjų chorus. Net vaidi
nimais gyvai varžytasi. 1939 m. rudenį 
Carfine buvo surengtos didelės vaidinimų 
varžybos, kur Glasgovo skyrius su „Karo- 
'io Teta“ laimėjo pirmąją vietą. Karas, 
oašaukęs jaunimą į kariuomenę, išardė ir 
..Aušrą“.

Teko padėti L. Kat. Moterų draugijai, 
įsikūrusiai 1929 metais, kun. J. Petrausko 
laikais. Ta draugija daug gero yra pada
riusi, davusi moterims progos atsiduoti 
labdarybei ir lavinusi moteris viešai man
dagiai kalbėti.

Kai Rusija 1940 metais pavergė Lietu
vą, tėvynės laisvei patarnauti sukūrėme 
Škotijoj Lietuvai Gelbėti Fondą.

Visus šiuos 42 metus teko redaguoti „Iš
eivių Draugą“. Škotijos lietuviams svar
bu turėti laikraštį, kad ir nedidelį, kad ir 
nepasinešusį į dideles aukštybes. Laikraš
tis jungia mus, pabirusius daugely mies
tų-miestelių.

Norom-nenorom tenka peržengti Škoti
jos ribas. Prieš karą su Londono ir Man- 
chesterio lietuvių organizacijomis buvo 
sukurta visus D. Britanijos lietuvius ap
jungianti D. Britanijos Lietuvių Taryba ir 
Glasgove buvo surengtas mūsų visų sei
mas.

O karui praūžus, kai visuose laisvuose 
kraštuose lietuvius apjungė Pas. Liet. Ben
druomenė, ir Škotijos lietuviai į ją įsilie
jo. Šiuo metu man tenka eiti DEIL Ben
druomenės Tarybos pirmininko pareigas.

Reikia pastebėti, kad turime Škotijos 
Lietuvių Tarybą, kurią sudaro mūsų drau
gijų pirmininkai (ės), ir kuriai man ten
ka pirmininkauti.

Toks yra paties sukaktuvininko kuk
liais žodžiais papasakotas jo nueitasis ke
lias. Tur būt dėl to kuklumo jis nepasako, 
kad už nuopelnus lietuviškajai sielovadai 
ir katalikų Bažnyčiai yra Šv. Sosto pakel
tas j prelatus.

Taip pat jis nekalba ir apie savo litera
tūrinius bei poetinius sugebėjimups. .Juo
zo Guto vardu lietuviškoje periodikoje 
yra spausdinęs daug eilėraščių, o 1964 m. 
tuo pačiu vardu išleistas eilėraščių rinki
nys „Žilam plaukui“. Nepriklausomos Lie
tuvos katalikiškoje spaudoje rašė J. Vin- 
giaus slapyvardžiu.

Baigiant paminėtina, kad prel. J. Gu
tauskas, nors ir sulaukęs gražaus amžiaus, 
nesitraukia i poilsį, bet aktyviai dalyvau
ja religiniame ir visuomeniniame gyveni
me. Nevengia jis ir sporto.

Sunku būtų įsivaizduoti Škotijos lietu
vių pobūvį, kuriame nedalyvautų jų dva
sios vadas, neprabiltų į savuosius šiltu 
žodžiu, nesuskambėtų jo plačiai išgarsin
ta „Sėjau rūtą“...

Gyvuok, mielas prelate , ilgus metus, 
vadovauk Škotijos lietuvių sielovados dar
bui ir kurstyk lietuviškąją ugnelę visų 
šios salos tautiečių širdyse.

J. Baltmiškis

SKULPTŪRA P. VIŠINSKIUI
Kurtuvėnų aštuonmetės mokyklos kie

me pastatyta ąžuolinė skulptūra Povilo 
Višinskio atminimui. Netoli nuo čia yra 
jo gimtinė — Ušnėnai. Kurtuvėnuose jis 
yra gyvenęs, susitikinėjęs su J. Biliūnu. 
Kūrinio autorius — V. Lukošaitis, studi
juojantis skulptūrą Dailės Institute.

Seinų kunigų seminarija Su lietuviais
(150 m. sukaktis)

Vygrių (nuo 1818 m. Seinų) vyskupija 
buvo įsteigta 1798 m. Vyskupijos kunigų 
seminarija buvo Lenkijoje, Tikocino mies
telyje. Seminarijos dvasia lietuviams bu
vo svetima, todėl joje mokėsi mažai lie
tuvių. Valdant vyskupiją vysk. M. Manu- 
gevičiui, 1826 m. Seinuose buvo įsteigta 
lietuviams kunigų seminarija. Ir ši moks
lo įstaiga davė Lietuvai ne tik gerų kuni
gų, bet ir rašytojų bei knygnešių.

Ilgainiui įvyko pasikeitimų. Rusai už
darė Tikocino seminariją ir jos auklėti
nius perkėlė į Seinus. Nuo tada iki 1915 
m. vyskupijoje buvo viena lietuviams ir 
lenkams bendra kunigjų seminarija Sei
nuose. Atsirado daugiai lenkų kunigų, ir 
žemesniuose kursuose pradėjo pamokas 
dėstyti lenkų kalba. O lietuvių kalbos pa
mokos oficialiai buvo įvestos, kai atgavo
me spaudą. Bet slaptai jos vykdavo nuo 
tos dienos, kai seminarija buvo padaryta 
bendra su lenkais. Rektoriais ir profeso
riais daugumoje buvo lenkai ar sulenkėję 
lietuviai. Ypatingai klierikų lenkinimu pa
sižymėjo vicerektorius R. Jalbyžkovskis.

1915 m. seminarija buvo perkelta į Mo- 
gilevą, vėliau į Petrapilį, ir netrukus už
daryta., 1918 m. pradžioje Seinų semina
rijos atgaivinimu pradėjo rūpintis vysk. 
A. Karosas. Ji turėjo būti tik grynai lie
tuviška. Rektoriumi buvo pakviestas kun. 
V. Vizgirda, vicerektoriumi — kun. J. 
Naujokas. 1918-19 mokslo metais įšventi
no 4 kunigus. Eet lenkai 1919 m. semina
riją uždarė, lietuvius kunigus ir klierikus 
ištrėmė į Lietuvą. Vėliau lenkai gavę po
piežiaus atstovo Lenkijai raštišką leidimą, 
taip pat ištrėmė į Lietuvą ir vysk. A. Ka
rosą.

1919 m. lapkričio 24 d. seminarija įsi
kūrė Zyplių (prie Lukšių) dvaro rūmuo
se, kurie priklausė grafui T. Potockiui, 
gyvenusiam Lenkijoje. Čia seminariją 
baigė šie auklėtiniai: J. Gutauskas, L. 
Gronis, V. Kizlaitis, V. Želvys ir A. Žigas.

Apie 1921 m. pabaigą seminarija buvo 
perkelta į Gižus (Vilkaviškio aps.) ir įsi
kūrė dvaro dideliame, ties viduriu dviem 
aukštais, mediniame name. Seminarija 
nupirko iš Gižų dvaro apie 150 ha žemės, 
apie 6ha ploto sodą ir visus dvaro trobe
sius.

Iš Zyplių į Gižus atvyko 36 auklėtiniai, 
iš jų 10 pirmamečių. Pirmametis buvo ir 
dabartinis vyskupas V. Brizgys, kuris ten 
pat įšventintas kunigu 1927 m. Sveikatos 
reikalais seminariją aptarnavo Vilkaviš
kio daktarai: A. Babelis, V. Puodžiūnas 
ir Gižų vaistinikas K. Civinskis. Nuo 1923 
m. seminarijoje panaikinta lenkų kalba ir 
įvestos vokiečių kalbos pamokos. Kai 1926 
m. buvo įsteigta Vilkaviškio vyskupija, 
tai ir Seinų kunigų seminarija buvo pa
vadinta Vilkaviškio kunigų seminarija.

Vilkaviškio dvaro centras ir visi trobe
siai nupirkti 1924 m. Dvaro rūmuose apsi
gyveno vyskupas, ten buvo visi seminari
jos ūkiui reikalingi trobesiai, tik trūko 
pastato seminarijai. Tuo reikalu 1925 m. 
Gižuose įvyko Seinų vyskupijos kunigų 
konferencija. Buvo išrinktas seminarijos 
statybos komitetas, kurį sudarė: rektorius 
kan. V. Vizgirda, prof. A. Neverauskas, 
prof. M. Ražaitis, Vilkaviškio dek. P. Nau
jokaitis ir Gižų klebonas J. Krištolaitis. 
Komitetas pradėjo telkti lėšas Lietuvoje 
ir Amerikoje. Vilkaviškyje buvo pastaty
ti didžiuliai 3 aukštų (per vidurį 4 aukš
tai) mūriniai rūmai su daugybe klasių, 
kambarių, koplyčia, sale, su moderniais 
įrengimais. Šitas didžiulis namas nors ir 
buvo modemiškai įrengtas, bet turėjo ir 
nepatogumų. Apie juos prel. D. F. Bartkus 
taip rašo:

.1939 m. tai, ką auklėtiniai sumokėjo 
už savo išlaikymą, vos beužteko nupirkti 
kurui. O auklėtinių išlaikymui jau teko 
daryti parapijose specialias rinkliavas. 
Centraliniam šildymui buvo naudojamos 
anglys ir koksas. Prie Lietuvoje gaminto 
kuro (malkų ir durpių) namas nebuvo 
pritaikytas. Tai karo metu sudarė daug 
sunkumų. Namas labai praleisdavo (o gal 
net ir padidindavo) garsus. Tyliausias 
nusičiaudėjimas aidėdavo per visą namą 
tarsi perkūnija.“ („Prie Viešpaties Daigy
no“).

1930 m. seminarija iš Gižų buvo perkel
ta į Vilkaviškį. Ji ten veikė su pertrauko
mis iki 1944 m. pavasario. 1940 m. vasa
rą Vilkaviškio miesto burmistras V. Ga- 
linaitis įsakė vyskupui išsikelti kur nors 
kitur, nes liaudies valdžia padovanojusi 
Vilkaviškio dvaro centrą su visais trobe
siais raudonajai armijai. Tuomet vysku
pas ir Kurija persikėlė į kleboniją, o ku
nigai į kitas parapijas. Visus pastatus už
ėmė raudonoji armija ir juos gerokai su
gadino. O seminarijos ūkio gyvąjį ir ne
gyvąjį inventorių išvežė i. Simanėliškių

Vokiečių okupacijos pradžioje paaiškė
jo, kad jie nėra linkę savininkams grąžin
ti tojo turto, kurį buvo užgrobę bolševi
kai; bet tik leidžia juo naudotis su sąlyga, 
kad visos uždėtosios prievolės būtų atlik
tos. O seminarijos namą paėmė pražygiuo
jančios kariuomenės reikalams. Seminari
jos 80 ha ūkis buvo apsunkintas įvairio*- 
mis karo prievolėmis.

Seminarija leido šapirografuotą laikraš
tėlį „Mūrų Aidai“. Jis buvo pradėtas leis
ti 1918 m. ir per metus išeidavo 6-7 nu
meriai. Jame buvo rašoma lietuvių kal
bos, literatūros, teologijos, istorijos ir ki
tais klausimais.

1944 m. karo metu buvo sugriauta gra
žioji Vilkaviškio katedra. O seminarijos 
rūmuose, kurie išliko sveiki, įruoštas siu
vimo fabrikas.

V. Vytcnietis

DALYVAUS TARPTAUTINĖJE 
PARODOJE

„Akiračiai“ (Nr. 7, 1976) įsidėjo pasi
kalbėjimą su pasaulinio masto dailininku 
Romu Viesulu, kuris profesoriauja Fila
delfijos universiteto Tyler meno mokyk
loje. Tame pasikalbėjime dail. R. Viesu
las praneša tokią Anglijos lietuviams — 
meno mėgėjams malonią žinią:

„Londoniškė Tate galerija, besispeciali- 
zuojanti moderniame mene, mane pakvie
tė į ateinančių metų pradžioje (1977) 
įvykstančią tarptautinę meno parodą su 
didelio formato spaudiniais drobėje. Gal
voju eksponuoti tą čionykštėje parodoje 
(Chicagoje, Red.) išstatytą pilkų ir juodų 
spalvų darbą, pavadintą „Dvidešimt tre
čioji diena“.

L. Andriekus

ŽIEDAI

Aš esu tiktai svečias, 
Mario broliai — žiedai! 
Šiurpuliai kaulus krečia 
Po drabužiais juodais.

Per anksti šalnos krito
Ant saulėtų vejų
Ir giesmių, išrašytų
Mano žemės krauju.

Surakins širdis gruodas —
Mirsim, broliai žiedai — 
Aš po arnotu juodu, 
Jūs — po šiaurės ledais.

pasaulyje
MUZIKANTAS IŠ LIETUVOS

„Daily Telegraph“ (spalio 10 d.) rašo 
apie buvusį Rostropovičiaus mokinį, Lie
tuvoj gimusį ceiistą Dovydą Geringą, šiuo 
metu koncertuojantį Festival Hall su Lon
dono Filharmonijos orkestru. Po intensy
vių koncertų ir plokštelių įgrojimo sesijų 
orkestras lapkričio 5 d. išvyksta į Ameri
ką.

D. Geringas esąs atvykęs iš Vokietijos, 
kur jis šiuo metu gyvenąs.

DR. J. GENYS — PROFESORIUS

Birželio 4 dieną Maryland universiteto 
prezidentas paskelbė, kad Jonas Genys, 
ligi šiol buvęs Research Associate profe
sorius, pakeliamas pilnu profesorium.

Dr. Genys yra parašęs per 30 mokslinių 
straipsnių, vadovauja biologijos tarptauti
nėms studijoms, kurios yra atliekamos 
JAV, Vokietijoje, Indijoje, Australijoje ir 
Naujoje Zelandijoje, buvo pakviestas 
skaityti paskaitą pasauliniame kongrese 
Norvegijoje ir išrinktas vadovauti 100 
mokslininkų konferencijai Marylande.

KAUPKIME MEDŽIAGĄ LEIDINIUI 
APIE SIBIRO TREMTINIUS

Šiemet sueina 35 m. nuo pirmųjų didžių
jų trėmimų į Sibirą. Bolševikai okupantai 
iš Lietuvos išvežė gal apie 350.000 žmo
nių. Argi leistume, kad jų vardai ir jų 
kančia išliktų be pėdsako, kaip dingo be 
žymės, be paminklo jie patys Sibiro tund
rose!

Kun. J. Prunskis pradėjo rinkti medžia
gą leidiniui apie Sibiran išvežtus lietu
vius. Kas tik turite kokių tikrų žinių apie 
kurį tremtinį, atsiųskite. Siųskite išvežtų
jų vardus, informacijas, kaip jie buvo su
imti, kaip buvo vežami, ką iškentėjo Sibi
re, kaip mirė ar kaip buvo nužudyti. Rei
kalinga tikra, autentiška, dokumentinė 
medžiaga: tremtinių laiškai, atsiminimai, 
dienoraščiai, nuotraukos, jų nuteisimo do
kumentai, laikraščių iškarpos apie juos, 
adresai laisvąjį pasaulį pasiekusių buvu
sių Sibiro tremtinių ir visa kita Sibiro 
tremtinius liečianti medžiaga. Siųsti kun. 
J. Prunskiui, 2606 W. 63 St., Chicago, Ill. 
60629 arba — „Draugo“ adresu.

DR. BUDRYTĖ ŽVEJŲ LAIVE

Prieš kiek laiko buvo rašyta, kad 
Grimsby uoste buvo sustojęs sovietinis 
žvejų laivas Privolžsk. „Grimsby Evening 
Telegraph“, aprašydamas šį laivą pami
nėjo, kad jame dirba 8 moterys. Viena iš 
jų yra vilnietė, laivo gydytoja Vilija Bud
rytė. Laikraštis įsidėjo net jos fotografi
ją, betikrinančią sergančio jūrininko svei
katą.

Laivuose V. Budrytė pradėjusi dirbti 
prieš 2 metus. Prieš tai dirbusi vienoje 
Vilniaus ligoninėje. Darbu ji esanti paten
kinta, nes turi progos aplankyti svetimus 
kraštus ir prisimedžioti suvenyrų... Iki 
šiol ji jau aplankiusi Kanadą, Kanarių 
salas, Braziliją, Portugaliją, Angliją. At
einančią vasarą ji vėl grįšianti dirbti į 
Vilnių.

Pasirodo, kad į Grimsby uostą užsuka 
ir daugiau laivų su lietuviška įgula. Anks
ti pavasarį vienas lietuvis jūrininkas bu
vo sužeistas ir turėjo būti paguldytas 
miesto ligoninėje.

Ta proga paminėtina, kad Londone, uos
te neseniai lankėsi sovietų ekskursinis 
laivas, kuriame buvo apie 30 lietuvių, bet 
su vietos lietuviais jie nesusitiko.

MIRĖ INŽ. ST. BABRONIS

A. Tenisonas

Vėliniu vakaras miške
(Iš knygos „Žemaitijos girių takais“)

Buvo 1940 metų ruduo. Per visą dieną Alsė
džių miške, biržėje priiminėjau iš kirtėjų pagaman- 
tą miško medžiagą. Darbas užsitęsė iki vakaro, kol 
tamsoje ir dingo rąstų galuose išmierų skaičiai, nu- 
meratoriaus numeriai. Kol pasiekiau eigulio sody
bą prie Gelžio ežerėlio ir įsėdau į brikutę grįžti į 
Telšius, buvo jau visai sutemęs rudens vakaras. Ne 
kasdieninis vakaras, bet Vėlinių vakaras. Diena bu
vo tyki, pilka ir miglota, o sutema užgulė juodai 
tiršta, tamsa, nors pirštu durk! Sumaniau važiuoti 
ne įprastais vingiuotais miško šunkeliais, bet duoti 
vingį ir pasiekti Telšių vieškelį. Vis platesnis, lyges
nis kelias...

Pasiekiau jau ir Džiuginėnų eigulio sodybą 
prie vieškelio ir įvažiavau į mišką. Kelio per mišką 
visas kilometras. Arklys žengia drąsiai jam žinomu 
keliu. Neraginu. Tamsoje šmėkšo tik jo balkšva 
uodega. Snūduriuodamas dūstu nuo slegiančių min
čių, kad vis giliau grimstame ne tiek į šį Vėlinių 
vakarą, kiek į ilgą Vėlinių naktį... Ant vieškelio 
niekur nei mažiausio judėjimo, nei vieno žmogaus, 
nei garso, o miškas iš abiejų kelio pusių, it juoda 
siena.

Staiga, dešinėje kelio pusėje, kažkur Džiuginė
nų miško gilumoje, sublyksi palei žemę maža žalia 
liepsnelė. Ji blėsčioja, užgęsta, vėl sužiba, juda! 
šoktelėjau, vos iš vežimėlio neiškritau nuo tokio 

netikėto reginio. Miške, tamsoje, vėlų vakarą, kur 
nėra jokio kelio, jokio tako — ugnelė šviečia! Kas 
vėlų Vėlinių vakarą gali čia vaikščioti? Gal žalt
vykslė klaidžioja!.. Atsiminiau girdėtus, skaitytus 
pasakojimus apie tykiais, ramiais vakarais klajo
jančias klystžvakes, bet niekad pačiam jų matyti 
neteko. „Dabar pagaliau jos man pasirodė“, gal
voju. Žiūrėk, dar ir kita geltona liepsnelė palei 
žemę plaukia! Aure, ir trečia — raudona, ketvirta 
mėlyna, penkta balta... ir vėl žalia, geltona, raudo
na!.. Visas spiečius spalvotų liepsnelių kyla iš že
mės, užgęsta ir vėl švyti tolumoje miško tarp me
džių. Sustabdžiau arklį pasiklausyti, bet jokio bal
so negirdėjau. Arklys nerodė jokio nerimo, lyg nie
ko nebūta. Tos liepsnelės, vietoje paklaidžiojusios, 
pagaliau susirikiavo gervių virtine ir lėtai pradėjo 
slinkti mišku, lygiagrečiai su vieškeliu. Fantastiškai 
graži spalvotų liepsnelių iliuminacija tamsų Vėlinių 
vakarą miške! Koks įspūdingas momentas!

Susivokęs nuo pirmųjų staigių įspūdžių, pra
dėjau mąstyti apie šių paslaptingųjų liepsnelių klai
džiojimą miške. Žinojau gerai, kad Džiuginėnų 
miške, glūdudmoje, 46 kvartale, atokiai nuo Džiu
ginėnų dvaro, buvo to dvaro senųjų valdovų šeimos 
kapinės. Po skarotomis eglėmis, po senais pasviru
siais, aprūdijusiais geležiniais kryžiais su svetimais 
antkapių įrašais ilsėjosi ramybėje praeitųjų amžių 
dvarininkai, šios šeimos kapinėse miške dar šią 
vasarą buvo supiltas šviežias kapas, kur buvo pa
guldytas paskutinis to dvaro savininkas Juozas Per- 
kauskas, tragiškai nusižudęs. Tačiau liepsnelės klai
džiojo ne tose kapinėse, bet toliau miške.

Raudonajai armijai mus „išlaisvinus“ ir įsiga

lint komunistinei santvarkai, a. a. Juozas suprato, 
koks likimas jo laukia, tad, nuėjęs į mišką, pasiko
rė. Atrado jį dvaro kumečiai. Sėdėjo pasviręs prie 
plonos eglaitės su virvele ant kaklo. Negyvas. Tel
šių apskrityje jis pirmas demonstratyviai užprotes
tavo prieš svetimą prievartą, prieš vergiją, prieš ne
kaltų žmonių žudymą ir deportacijas į tolimą Sibi
rą. Pasirinkdamas teisę laisvai, be „broliškos res
publikos“ pagalbos, numirti. Telšių komunistinė vy
riausybė apie šį protestą tylėjo, ir jis nebuvo plačiai 
išgarsintas. Sesuo palaidojo brolį miške, šeimos ka
pinėse.

Toliau pavažiavus vieškeliu, man „žaltvyks
lių“ paslaptis paaiškėjo: ant kelio išėjo visa spal
votų liepsnelių virtinė. Tai buvo a. a. Juozo Per- 
kausko sesuo su grupe kumečių, ėjusių Vėlinių va
karą aplankyti mirusiojo „ponaičio“ kapą, uždegti 
žvakutes ir sukalbėti „Amžiną atilsį duok jam, 
Viešpatie!“

A. a. Juozą Perkauską pažinojau nuo Nepri
klausomybės pradžios. Buvo jis vidutinio ūgio, ele
gantiškas ir draugiškas džentelmenas. Girininkau- 
jant Telšių girininkijoje, dažnai sutikdavau jį vaikš
tinėjant miško keliais ir takais, apsiginklavusį foto
grafijos aparatu ir grožį medynose „medžiojantį“. 
Nebuvo jis gimęs ūkininku, pats neūkininkavo, dva
rą iš'nuomuodavo. Jis buvo svajotojas ir meninin
kas. Jautrus gamtos mylėtojas. Išauklėtas dvaro ap
linkos tradicijomis ir neatsparus gyvenimo aud
roms. Taigi buvo tikra liepsnelė, klajojanti Džiugo 
piliakalnio padangėje, šita liepsnelė blykčiojo ir, 
paupūtus žiauriam vėjui, užgeso dar prieš šią Vė
linių naktį.

Argentinoje, Bernai mieste rugpjūčio 15 
d. širdies liga mirė inž. Stasys Babronis 
(g. 1911). 1947 m. jis buvo atvykęs į Ang
liją, bet po metų išemigravo į Argentiną, 
kui’ gyveno jo sesuo Apolonija. Paskuti
niuoju laiku buvo varžtų dirbtuvės „Fer- 
rator“ dalininku.

Liko žmona Valerija, duktė Daiva ir du 
anūkai. Jie visi gyvena Chicagoje. Atvy
kusi duktė gavo leidimą tėvo pelenus iš
gabenti į Ameriką, kur jie bus palaidoti 
lietuviškose kapinėse.

Velionis Argentinoje dirbo skautų or
ganizacijoje, Bendruomenėje, ALOS Ta
ryboje ir kurį laiką redagavo Argentinos 
lietuvių laikraštį „Laiką“. Jį mielai prisi
mena ir daugelis Anglijos lietuvių, ypač 
tie, kuriems teko kartu su jo šeima gy
venti didžiojoje Greveno stovykloje West- 
falijoje.

KANADOS LIETUVIŲ DIENA

Šiais metais ji vyko Montrealyje spalio 
10 d. Prieš tai buvo simpoziumas apie lie
tuvių dalyvavimą Kvebeko provincijos 
gyvenime. Simpoziume dalyvavo apie 50 
asmenų, jų tarpe keletas prancūzų. Spa
lio 9 d. buvo skirta jaunimo sporto reika
lams — krepšinio varžyboms. Laimėjo 
Hamiltono Kovas.

Spalio 10 d. .įvyko pamaldos, o po jų 
jaunimas atliko įspūdingą programą. Pa
sirodė chorai, tautinių šokių ansambliai, 
paskiri solistai.

Šventės metu Visiškai nebuvo prakalbų. 
Programą pranešinėjo Rasa Lukoševičiū- 
tė. Tai buvo XXII Kanados Lietuvių Die
na, kuri skaitoma gerai pasisekusia.
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ABN KONFERENCIJA
Šių metų ABN (Antibolševikinio Tautų 

Bloko) konferencija vyko spalio 15-17 d. 
d. Manchesterio ukrainiečių bendruome
nės centre. Organizatoriai — D. Britani
jos ABN Centrinė Delegacija', kurią suda
ro ukrainiečiai.

Konferencijos išvakarėse ukrainiečių 
centre buvo spaudos konferencija, j ku
rią atsilankė palyginti labai mažai anglų 
spaudos žmonių.

Spalio 15 d. vyko AEN konferencijos 
uždara sesija, kurioje dalyvavo ABN va
dovybės prezidiumas ir kitų tautų delega
cijos. Joje buvo svarstoma ABN veiklos 
struktūra ir ateities perspektyvos. Tauti
nės delegacijos čia padarė savo praneši
mus. Lietuviams atstovavo S. Kasparas, 
pranešdamas, kuo prie antibolševikinės 
veiklos prisidėjo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė ir D. Britanijoje veikianti Bri
tų Lietuvių Taryba. Sesijoje dalyvavo 
13-kos tautų delegacijos iš Vokietijos, Is
panijos, J1AV, Anglijos, Laisvosios Kini
jos ir Rytų Europos bei Sovietų pavergtų
jų tautų.

Vakare ukrainiečių katalikų bažnyčio
je, Salforde, buvo pamaldos už Ukrainos 
herojų Steponą Banderą, Sovietų Sąjun
gos agento nužudytą Muenchene 1959 m. 
spalio 15 d. Tai 17-tosios jo mirties meti
nės.

Po pamaldų ir sočios vakarienės užda
roji sesija.truko net iki 10 valandos vaka
ro.

šeštadienį, spalio 16 d. konferencija 
prasidėjo 10.30 vai. Ji buvo vieša, galėjo 
visi, kas norėjo, dalyvauti.

Pirmoji tema buvo „Po Helsinkio — kas 
toliau“. Ją referavo labai jaunas žmogus 
Taras O. Lysenczuk, L. L. E’. Jis iškėlė 
faktą, kad Helsinkio Baigiamąjį Aktą pa
sirašė tokios mažos valstybės, kaip Mona
kas ir Liuksemburgas, bet rusai neleido 
dalyvauti kaip atskiroms valstybėms Bal
tarusijai ir Ukrainai, kurios yra Jungti
nių Tautų narės ir Jungtinių Tautų stei
gimo signatarės. Joms nebuvo leista ten 
dalyvauti nes jos jau paskandintos Rusi
jos tautų naikinimo ežere.

K. Glinskis kalbėjo apie „Kolonializmo 
galą Europoje“.

Yale universiteto profesorius David 
Rowe kalbėjo apie „Laisvės Lopšį“ — 
Jungtines Tautas, kurios rūpinasi visų 
kraštų laisve, išskyrus Rytų Europą.

Estės Adelaides Lemberg (iš Stockhol- 
mo) referatą „Alternatyvos atoslūgio po
litikai“ perskaitė latvių delegacijos narė, 
nes A. Lemberg negalėjo atvykti. Ta pa
čia tema kalbėjo G. Tomsons, latvių dele
gatas iš Bradfordo.

Amerikietis prof. Rogers Pearson refe
ravo apie amerikiečių antibolševikinę 
veiklą Amerikoje ir JAV vyriausybės ne
silaikymą pažadų pavergtoms tautoms.

Po šių referatų sekė gana gyvos disku
sijos, ypačiai aktyviai reiškėsi amerikie
čiai.

Popietinę sesiją pradėjo amerikietis Lee 
Edwards referatu „Ar dar jie nori mus 
palaidoti?“ Kalbėjo, kaip rusai laisvai 
gauna, ko jiems reikia iš amerikiečių.

Po amerikiečio labai įdomaus referato 
kalbėjo britų delegacijos narys dr. D. 
Martin, kuris atstovavo Teisių Lygai. Jis 
daugiausia kalbėjo apie ką tik pasirodžiu
sią knygą „Tautinė Savižudybė“, kurioje 
aprašoma karinė pagalba Sovietų Sąjun
gai.

Toliau kalbėjo Britų Europos Laisvės 
Lygos vardu lady J. Birdwood ir Miss J. 
Hicks.

Ponia ElaVa Stetsko skaitė referatą 
„Komunizmo bankrotas tarp pavergtųjų 
tautų“.

Toliau sekė Jaunimo Forumas — „Vė
liavos nešėjai tautiniame išsilaisvinime už 
Geležinės Sienos“. Dalyvavo jaunimas 
įvairių tautybių ir iš įvairių Europos uni
versitetų. Tik nebuvo nei vieno lietuvio 
jaunuolio, kurio buvo pasigendama disku
sijose. Jaunimas kėlė mintį, kad etninių 
grupių jaunimas, baigęs aukštąsias mo
kyklas, jugtųsi (bendram darbui kovoje 
dėl savo tautų laisvės, dalyvautų emigra
cinėse organizacijose, o kartu jungtųsi ir 
į savo gyvenamojo krašto politinį gyveni
mą. Čia kalbėjo konservatorių partijos 
jaunimo atstovas John Kershaw ir kiti, 
kviesdami jaunimą jungtis į politines par
tijas ir pareikšti savo pageidavimus šio 
krašto vyriausybei.

Konferencijoje susidurta su kalbos sun
kumais, nes oficialioji kalba buvo anglų, 
o jaunuoliai, atvykę iš (Belgijos, Vokieti
jos ar kitų kraštų, negalėjo kalbėti ang
liškai. Teko naudotis vertėjais.

Po jaunimo forumo prasidėjo susipaži
nimo koktailio pobūvis.

Vakare įvyko banketas ir šokiai. Ban
kete dalyvavo per 700 asmenų. Daugumo
je ukrainiečiai, iš įvairių D. Britanijos 
vietovių.

Banketo pradžioje buvo pristatyti kon
ferencijoje dalyvaują įvairių tautinių or
ganizacijų delegatai. Po to, ukrainiečių 
premjeras Jaroslavas Stetsko pasakė il
gesnę kalbą apie ABN veiklą nuo įsistei- 
gimo dienos. Po jo kalbos buvo įteiktas 
Stepono Banderos medalis YALE univer
siteto profesoriui D. Rowe. Įteikė pats J. 
Stetsko.

Kalbas pasakė Nottingham© parlamen
to narys W. Whitlock, papasakodamas, 
kaip jis įkūrė ukrainiečių reikalams ginti 
parlamento narių komitetą. Jis kvietė vi
sus emigrantus, britų piliečius jungtis į 
britų politinį gyvenimą, per kurį bus leng

viau padėti savo tautoms. Amerikiečiai 
prof. R. Pearson ir Lee Edwards pasveiki
no prof. D. Rowe S. Banderos medalio ga
vimo proga. Prof. D. Rowe savo kalboj pa
sisakė niekuomet nesitikėjęs jokio atžy
mėsimo už pavergtų tautų gynimą.

Dar kalbėjo vietinių savivaldybių (IBol- 
tono, Cardiff© ir kitų) atstovai. Banketui 
baigiantis, meninę programą atliko Man
chesterio ukrainiečių tautinių šokių an
samblis „Orlyk“ ir estradinės muzikos 
berniukų vienetas. Šokiai tęsėsi iki 2 vai. 
ryto.

šeštadienio sesijoje dalyvavo D. Banai
tis ir J. Vaines, atstovaudami DBLS. Ret
karčiais pasirodydavo J. Alkis.

Sekmadienį pirmasis paskaitininkas bu
vo dr. A. Slič (Kroatija), pakartotinai 
kalbėjęs apie Atoslūgio Politiką. Toliau 
kalbėjo Bulgarijos atstovas iš Romos, dr. 
R. Areninkoff (prancūzų kalba) Balkanai 
— Pasaulio Krizės Vietovė.

11.30-12.30 vai. Mišios ukrainiečių kata
likų bažnyčioje, kuriose dalyvavo konfe
rencijos delegatai ir vietos ukrainiečių ka
talikiškoji bendruomenė. Daugumai teko 
pasilikti šventoriuje, nes bažnyčioje visi 
netilpo.

Pamaldas laikė ukrainiečių klebonas, 
padedamas kun. V. Kamaičio.

Po pietų prasidėjo paskutinioji konfe
rencijos sesija, kuriai pirmininkavo D. B. 
Lietuvių lE-nės pirmininkas S. Kasparas. 
Šios sesijos kalbėtojai buvo dr. Basil Mai
tot (Rumunija), dr. L. Hlyva (Ukraina), 
J. Bemeliuk (Belorusija), dr. A. Ilčik 
(Kroatija), J. Vaines (Lietuva). Bendro
se diskusijose išryškėjo konferencijos re
zoliucijos ir pareiškimai. Nutarta pasiųsti 
telegramą J. Carteriui, kad prieš rinkimus 
pasisakytų dėl Sovietų Sąjungos dekoloni
zacijos.

Posėdžio pabaigoje G. Tomsons padarė 
konferencijos įvertinimą, S. Kasparas pa
dėkojo visiems konferencijos dalyviams 
už našų darbą ir uždarė konferenciją.

Po konferencijos posėdžių vyko bendras 
susirinkimas, kurio metu buvo priimtos 
konferencijoje pasiūlytos rezoliucijos, 
(bendras pareiškimas laisvajam pasauliui. 
J. Stetsko pasakė paskutiniąją kalbą, ku
rioje jis kvietė visus priešintis Kissinge- 
rio ir Sonnenfeldto doktrinoms ir smerkti 
Rusijos kalėjimus bei koncentracijos sto
vyklas.

Perskaityti sveikinimai. Jų tarpe buvo 
dr. Kaškelio (Kanados Lietuvių B-nė), 
prel. J. Gutausko (D. Britanijos Lietuvių 
E'-nė, Taryba), Latvijos ir Estijos pasiun
tinybės. Be to, buvo įgauti sveikinimai iš 
JAV ir Vokietijos ambasadų. Iš viso 57 
sveikinimai.

Bendro susirinkimo gale kiekviena tau
tybė turėjo vienos minutės žodį. Lietuvių 
vardu jį pasakė J. Alkis.

Po šio susirinkimo vyko didysis koncer
tas, kuriame dalyvavo Manchesterio uk
rainiečių vyrų choras „Homin“ ir tautinių 
šokių ansamblis „Orlyk“.

Konferencija buvo gerai suorganizuota, 
pasirūpinta vertėjais, greitai multiplikuo
tos kalbų kopijos. Džiugu, kad konferen
cijos delegatų tarpe daugiau negu pusė 
buvo jaunimas, užaugęs ir išsimokslinęs 
išeivijoje.

S. K.

Kur Stalinas tebegyvena
Nors Stalinas visada mažiausia skriaus

davo savo gimtąją Gruziją, bet jis būtų 
dar labiau ją mylėjęs, jei būtų žinojęs, 
kad čia jo garsas ilgiausiai išsilaikys. Kai 
šimtai Stalino paminklų nuvartyti nuo 
pjedestalų, jo gimtajame Gori, (netoli Tif- 
liso) tebestovi didelė iš akmens iškalta 
diktatoriaus statula. Ten pat tebestovi 
vargingas gimtasis namelis ir Stalino mu
ziejus, kurį kasmet iš visos Sovietų Są
jungos ir užsienio aplanko pusė milijono 
žmonių.

Svečių knygoje įrašai byloja, kad Sta- 
linas-žudikas yra pamirštas. Pvz. vienas 
darbininkas, ukrainietis iš Zaporožės įra
šė: „Aš seniau ir dabar didžiuojuos Sta
linu, kuris buvo revoliucionierius, prak
tikas, teoretikas ir marksistas. Jis nieka
da ir niekam nesilenkė...“

įeinančius į muziejų pasitinka ant rau
donos medžiagos gruzinų ir rusų kalba už
rašytas Stalino gyvenimo šūkis: „Kas lie
čia mane, tai aš esu tik Lenino mokinys 
— mano tikslas yra būti vertu jo moki
niu“. Salėje pilna Lenino paveikslų ir fo
tografijų, tarsi siekiančių įrodyti, kas 
buvo Stalino pranokėjas.

Tolimesnėse šešiose salėse atvaizduota 
Stalino era, jo asmens kultas. Puošnūs 
portretai vaizduoja Staliną dar vaiką, se
minarijos auklėtinį, pabėgėlį iš tremties, 
partijos darbuotoją ir galingą Kremliaus 
valdovą.

Lankytojai vaikšto salėse susikaupę. 
Vadovai paaiškina Stalino gyvenimo da
tas, kartais pridėdami, kad jis buvęs ge
nialus ir išgarsinęs Gruziją. Paskutinėje 
mažoje patalpoje, skirtoje Stalino gyveni
mo pabaigai, niekada netrūksta gėlių. 
Gruzinai tebesididžiuoja žudiku, kurio, jo 
paties žodžiais betariant, ne tik pirštai, 
bet rankos iki alkūnių suteptos nekaltų 
žmonių krauju.

FAZ

O YRA TAIP...
Jau buvo minėta, kad spalio 5 d. Krem

liuje L. Brežnevas kalbėjosi su Prancūzi
jos televizijos atstovu I. Muruzi. Iš tiesų, 
tai buvo ne pasikalbėjimas, o Brežnevo 
kalba, pasakyta pasinaudojant iš anksto 
jam patiektais klausimais. Toje ilgoje kal
boje L. Brežnevas norėjo patikslinti va
kariečių nuomonę apie Sov. Sąjungą, ku
ri dažnai esanti klaidinga. Štai keletas 
tos kalbos ištraukų:

„...Kiek aš žinau, daugelis Vakaruose 
neįsivaizduoja aiškiai mūsų politinės sis
temos. Pasitaiko ir klaidingų sprendimų, 
pavyzdžiui, teigiama, jos partija, esą, pa
keičia kitus tiek valstybinius, tiek ir vi
suomeninius organus. Tai, suprantama, 
netiesa.“

„...Visuomeninės organizacijos turi sa
vo veiklos barą: profsąjungos pirmiausia 
gina darbo žmonių interesus, organizuoja 
jų darbą ir poilsį; komjaunimas — auklė
ja jaunąją kartą ir t. t. Tačiau, kartoju, 
tarybinės liaudies darbų įkvėpėja ir .poli
tinė organizatorė yra mūsų partija.“

...
„...Klysta tie, kurie mano, jog mums 

ryšiai ir mainai ekonominėse ir mokslinė
se techninėse srityse reikalingi labiau, ne
gu kitiems. Visas TSRS importas iš kapi
talistinių šalių sudaro mažiau kaip pus
antro procento mūsų bendrojo visuomeni
nio produkto. Aišku, kad tai neturi lemia
mos reikšmės Tarybų Sąjungos ekonomi
kos vystymui.“

...
.Kai ką ginkluotės ribojimo srityje 

pastaraisiais metais pavyko nuveikti. Ta
čiau to niekaip negalima laikyti patenki
namu.

Mus stebina pozicija, kurią užima šiuo 
klausimu daugelio Vakarų šalių vyriausy
bės. žodžiais, atrodytų, niekas neneigia 
ginkluotės mažinimo svarbos, o iš tikrųjų, 
kaip sakoma, kaišioja pagalius į ratus. 
Tam tikri sluoksniai Vakarų šalyse atkak
liai skleidžia prasimanymus apie kažkokią 
grėsmę, kurią, esą, kelianti Tarybų Sąjun
ga, spekuliuoja baime, kurią patys uoliai 
kursto.

Tarybų Sąjunga tikrai turi įspūdingas 
ginkluotąsias pajėgas. Tačiau mes tiksliai 
ir aiškiai pareiškiame: Tarybų Sąjunga 
niekam negrasino ir negrasina, ji pasiren
gusi bet kuriuo momentu sumažinti gink
luotąsias pajėgas savitarpišku pagrindu.“

Kam gera Amerikoje
Mes, likusieji Europoje, besilankydami 

Amerikoje, o dar dažniau sutikdami po 
visą pasaulį važinėjančius tautiečius, ti
kime, kad kiekvienas lietuvis — naujas 
imigrantas, jeigu tik nevengė darbo, vi
sai pakenčiamai įsikūrė Dėdės Šamo že
mėje .Atvykę be jokio turto, su mediniais 
„sandukais“ rankose, dauguma nemokėda
mi kalbos, per porą dešimtmečių jie ne 
tik prasigyveno, apsinamino, bet ir Lietu
voje likusius savuosius gausiai šelpė ir 
tebe šelpia.

Tuo tarpu Lietuvos spauda vaizduoja 
Ameriką kapitalistinių „žmogėdrų“ kraš
tu, kur turtingieji buržujai stengiasi kaip 
galėdami vargšą žmogų praryti ir suvirš
kinti. štai „Valst. laikraštyje“ (Nr. 123) 
V. Banelis straipsnyje „Kam gera Ameri
koje“, be kita ko, taip rašo:

„Kad ir kaip keista, skurdas — viena 
aštriausių JAV socialinių problemų. Ofi
cialiais duomenimis, apie 40 milijonų 
žmonių skursta. Net buržuazinė spauda šį 
faktą apibūdina kaip didžiulę nacionalinę 
gėdą. Daugelis žymių ekonomistų ir .poli
tinių veikėjų tvirtina, jog oficialioji sta
tistika toli gražu ne tokia objektyvi, ko
kia turėtų būti, — jų skaičiavimu, skurs
ta apie du penktadalius šalies gyventojų. 
Ekonomistas T. Šerardas rašo, jog apie 35 
milijonus žmonių badauja arba pusba- 
džiauja ir , nevilties apimti, laukia vy
riausybės pagalbos. Tik trečdalis jų gauna 
menką išmaldą — talonų maisto produk
tams. Dar 20-30 milijonų kenčia nepritek
lius, versdamiesi pajamomis, žymiai ma
žesnėmis už tas, kurios laikomos norma
liomis. Kaip rodo Masačiuseto technolo
gijos instituto ir Harvardo universiteto 
duomenys, 13 milijonų amerikiečių šeimų 
priverstos gyventi tam mažai tinkamose 
patalpose.

Skurdas neaplenkia nei miestų, nei kai
mų .Apie 47 proc. skurstančiųjų gyvena 
miestuose, o apie pusė visų vos sudurian
čių galą su galu gyvena kaimo vietovėse. 
Vos ne pusė JAV fermerių šeimų oficia
liai laikomos neturtingomis. Missisipio, 
Džordžijos, Alabamos valstijose vidutinės 
vienos fermerio šeimos pajamos nesiekia 
pusės to, kas oficialiai lakoma skurdo ri
ba. Skurstančių rajonų sąraše ir visi še- 
šiasdėšimt indėnų rezervatų. Padėtį čia 
labaį akivaizdžiai apibūdina šie duome
nys. Jei vidutinė žmogaus gyvenimo truk
mė JAV yra 62 metai, tai indėnų — tik 
37-40 metų, o jų vaikų mirtingumas be
veik tris kartus didesnis, negu vidutiniš
kai šalyje.

Faktai rodo, jog amerikiečių liaudies 
sluoksnių nuskurdimo procesas plečiasi. 
Jis įsiveržia ir į vidutiniuosius gyventojų 
sluoksnius. Beveik pusė šeimų, atsidūru
sių kritiškoje būklėje, verčiasi atsitikti
niu, labai menku uždarbiu, toli gražu ne
užtikrinančiu normalaus žmogaus gyve
nimo. Apie du trečdalius skurstančiųjų — 
baltieji, trečdalis — nacionalinės mažu
mos, daugiausia negrai. 25 milijonai Ame

rikos negrų — „antros rūšies“ piliečiai. 
Ant jų pečių gula visos kapitalistinio pa
saulio negandos: nedarbas, skurdas, ne
žmoniškos gyvenimo sąlygos getuose, pa
žeminimas ir žiauri eksploatacija. Negrai 
už tą patį darbą gauna tik apie 53 proc. 
baltųjų uždarbio. Pietinėse valstijose neg
rų uždarbis dar mažesnis. Didžiųjų mies
tų negrų getuose darbo neturi pusė spal
votųjų. Didesnė dalis namų, kuriuose jie 
skursta, visiškai neatitinka normalių bui
tinių ir saugumo sąlygų. Lygiai taip pat 
skursta ir kitos nacionalinės JAV mažu
mos — meksikiečiai, puertorikiečiai, in
dėnai, eskimai.

Nuskurdinant mases, svarbiausią vaid
menį vaidina nedarbas, mažas darbo už
mokestis, didėjantys mokesčiai, infliacija. 
Astronominis mokesčių augimas — vie
nas charakteringiausių valstybinio-mono- 
polinio kapitalizmo bruožų. Nuolat besi
plečiantis valstybės valdymo aparatas, au
gantis militarizmas, „šaltieji“ ir „karštie
ji“ karai — visa tai reikalauja didžiulių 
nacionalinių išlaidų. Jos padengiamos iš
naudojant darbo žmones.“

Įdomu, ką apie tai galėtų pasakyti Ame
rikoje įsikūrusieji mūsų tautiečiai?

Kauno turguje
O amžinas judėjime! Kiek neteko dva

sinio .peno išradėjai, nepamatę šitokio 
spalvinio reginio, tos „išposkverninės“ ka
ruselės, tų margaspalvių, įvairiausių pel
ną teikiančių dalykėlių — iš rankų į ran
kas!.. ir ko tik čia nepamatyti, ko tik ne
išgirsi! It darbščiųjų bitelių spiečius, nuo
lat dūzgiantis, nuolat zirziantis, tranais 
pasidabinęs, „turgelis“ suteikia nepakar
tojamo žavesio...

—...tai kiek, ponia, už tą vazą?!
— Kiek? Dvidešimt penki! Nė rublio ne- 

nuleisiu, ne, nė neprašykit.
— Tai duokit nors už dvidešimt!
— Ką?! Ar aš kokia spekuliantka?! Ne

išdegs! Grynas chrustalis! Man tik, vot, 
pinigų reikia, tai ir parduodu!

— Mama, mama, va, žvačką duoda! Ma
ma, paimk, nu, mama!

— Kur ta žvačka? Ei tu — duok vieną! 
Sakiau, kad dvidešimt penki !Duok dvide
šimt tris!

Čia pat žingeidūs pirkėjai apsupę tetą, 
iš po skverno traukiančią rankinukus. Jos 
kaimynė viliojančiai sukinėja laku bliz
gantį batelį. Jaunas vyrukas, pasirišęs ke
lis pavasariškai margus kaklaraiščius, ant 
pirštų susinėręs žvilgančios bižuterijos 
šūsnį, pusbalsiu skiemenuoja — „šeši, trys 
su puse...“

— Och, poniška: gal turite trisdešimt 
septintą išmierą?!

— Čia neprilaikau. Namie...
— Ach, aš paliksiu savo adresą — at- 

vežkit, prašom...
Eet kokia universalinė su sava kuklia 

apyvarta nublanksta, pamačius dalykišką, 
tiesa, „nežymiai“ pabrangintą prekybą! 
Kas rūpinasi reklama?! Kvailystė! Čia to
kios ir nereikia... Prekiaut čia moka.

— Auksinis? Kad neįžiūriu prabos!
— Kad, ponas, nusitrynė... O jūs — 

dantukai, dantukai...
Prakaituoja rankos spausdamos defici

tą. Šlama banknotai...
„šluota“

Knyga apie katalikybe
Šiais metais „Minties“ leidykla išleido 

B. Kuzmicko knygą „Modernizmas šiuo
laikinėje katalikybėje“. Recenzuodamas 
tą knygą „Tiesoje“, R. Skeivys rašo:

„Šiuolaikinėje ideologinėje kovoje ka
talikybė atstovauja antitarybinėms jė
goms. Nežiūrint tam tikro modifikavimo- 
si paskutiniaisiais dešimtmečiais, ji tebė
ra viena aktyviausių komunistinės ideo
logijos, marksizmo-leninizmo idėjų prieši
ninkių.“

Esą, B. Kuzmickas savo knygoje įrodi- 
nėjąs, kad šių dienų katalikiškasis moder
nizmas yra „sudėtingas, įvairiapusis, 
prieštaringas reiškinys“. Jo plitimas ro
dąs iš vienos pusės katalikybės bei apskri
tai krikščionybės krizę, o iš kitos pusės 
religijos pastangas atsinaujinti.

Modernizuota katalikybė blaiviau verti
nanti visuomenės veidą, „atsisako kai ku
rių ypač reakcingų antikomunistinių kle
rikalizmo principų, siekia suhumaninti, 
demokratizuoti religiją, ypatingą dėmesį 
skiria psichologijai, etikai, subjektyvių 
žmogaus pergyvenimų sričiai“.

Įdomu konstatuoti, kad „kovodamas 
prieš katalikiškąjį modernizmą, kaip prieš 
nemokslinį reiškinį, marksizmas tuo pačiu 
palaiko kai kuriuos, pažangią reikšmę 
konkrečioje visuomeninėje sutuacijoje tu
rinčius jo pasaulėžiūros momentus. Jų pa
grindu vyksta katalikiškojo modernizmo 
atstovų dialogas su komunistais ir ateis
tais, jų pagrindu kai kuriose šalyse — 
Italijoje, Prancūzijoje, Brazilijoje, Argen
tinoje ir kt. — vystosi svarbus tikinčiųjų 
kairėjimo, revoliucionizavimosi procesas, 
prisidedąs prie tolesnio bendrosios kapi
talizmo krizės gilėjimo. Teigiamai vertin
tinos katalikiškojo modernizmo pastangos 
mažinti tarptautinį įtempimą, plėsti geros 
valios žmonių bendradarbiavimą, stiprinti 
taiką pasaulyje.“

Knygoj esą daug dėmesio skiriama mo
dernistinės katalikų filosofijos idėjų po
puliarumui Vakaruose paaiškinti. Katali
kiškojo modernizmo filosofai esą pasakę 
daug karčios tiesos žodžių apie buržuazi-

LIETUVOJE
LIETUVOS FOTOMENININKAI

Lietuvos fotografijos meistrai buvo su
ruošę Maskvoje parodą, pavadintą „Žmo
gus ir žemė“ .Esą, iš fotografijų „žvelgė 
artojai, mąslūs darbininkų veidai, mūsų 
ežerai ir kloniai“.

Parodą atidarant, paskelbta žinia, kad 
dešimčiai Lietuvos fotografų pasaulinė fo
tomenininkų asociacija suteikusi fotogra
fų menininkų vardus. Iki šiol tokių meni
ninkų visoje Sov. Sąjungoje buvę tiktai 
šeši. Dabar būsią 17, nes šis vardas pripa
žintas ir vienam Latvijos fotografui.

Rengiant Sovietų Sąjungos kultūros die
nas Italijoje, Lietuvos fotografų gausiai 
šešių šimtų darbų kolekcijai patikėta re
prezentuoti Sov. S-gos fotografiją.

„PAJUDĖJO TEISINGUMO MAŠINA“

„Tiesos“ korespondentas New Yorke Jo
nas Lukoševičius išspausdino reportažą, 
pavadintą .Nusikaltėliai neišvengs atsa
komybės“. Tarp kitko, ten rašoma:

„Visuomenei, kai kuriems JAV kongre
so nariams spaudžiant, Amerikos imigra
cijos ir natūralizacijos biuras pastaruoju 
metu buvo priverstas pakeisti savo ilga
metį pasyvumą. Iš Tarybų Sąjungos bei 
kitų šalių čia gautos 91 karinio nusikaltė
lio, besislapstančio šiame krašte, bylos. 
Nors iš lėto, bet pajudėjo teisingumo ma
šina: pranešama, kad biuras ruošiasi de
portuoti iš JAV keturiolika karinių nusi
kaltėlių. Tarp jų ir lietuvių kilmės asme
nų, kurių pavardės kol kas neskelbiamos.“

ŽVĖRYS IR MEDŽIOTOJAI

Šių metų pradžioj Lietuvoj buvo 17.822 
medžiotojai, susibūrę į 546 pirminius ko
lektyvus. Medžiotojai rūpinasi ne tik me
džiojimu, bet ir žvėrių maitinimu, įreng
dami jiems pašarines aikšteles.

Šiemet Lietuvos giriose esą medžiojami 
briedžiai, stirnos, šernai ir elniai.

Ypačiai daug Lietuvoje esą privisę beb
rų (7.700), kurie 1939 m. buvo visai išny
kę. Jų numatoma sumedžioti apie tūkstan
tį. šernų skaičius siekia 17 tūkstančių. Jų 
norima sumedžioti 13.000. Briedžių Lietu
vos giriose jau esą prisiveisę 8.000. Kiš
kių skaičius esąs sumažėjęs. Šiais metais 
Lietuvoje pradėta veisti fazanai. Jų pa
leista daugiau kaip 3.000.

MIKSOMATOZĖ LIETUVOJE

Po karo visoje Europoje, įskaitant ‘r 
Angliją, buvo nepaprastai privisę lauki
nių triušių, kurie darė milžiniškus nuosto
lius žemės ūkiui. Buvo ieškoma priemonių 
jiems išnaikinti. Rodos, prancūzams pasi
sekė išrasti virusinį preparatą — mikso- 
matozę. Užsikrėtę miksomatoze triušiai 
suliesėja, apanka, patinsta kai kurios kū
no dalys ir po 6-12 dienų krenta. Ligą iš
nešioja patys triušiai arba kiti graužikai. 
Dabar miksomatozė persimetė į Lietuvą 
ir rimtai grasina triušių ūkiams. Tuo tar
pu Anglijoje ši liga arba triušių naikini
mo priemonė pasidarė nebeveiksminga. 
Laukiniai triušiai įsigijo specialų imuni
tetą ir liga jiems nebepavojinga.

PANEVĖŽIO „EKRANAS"

Keletas anglų provincijos laikraščių įsi
dėjo nuotraukas ir paskelbė straipsnius 
apie Panevėžyje veikiantį televizijos ki
neskopų (tubes) fabriką. Nuotraukoj ma
tosi dvi merginos, stovinčios televizijos 
aparatų prikrautoje salėje.

Rašoma, kad Panevėžio „Ekrano“ fab
rike pagamintieji kineskopai esą nė kiek 
neblogesni, negu gaminamieji užsienyje. 
Fabrikas esąs suradęs būdą kineskopus 
padengti liuminoforine plėvele, kuri elekt
ronų energiją paverčianti į šviesą. Kine
skopai esą gavę aukščiausią valstybinį ko
kybės ženklą.

Panevėžyje pagamintieji kineskopai esą 
parduodami ne tik Lietuvoje, bet taip pat 
eksportuojami į Italiją, Prancūziją, Suo
miją, Jugoslaviją ir kitus kraštus.

A. STASIŪNAITĖ LAIMĖJO

Vercelli mieste (šiaurinėje Italijoje) 
įvyko tradicinis įvairių muzikos rūšių ir 
kompozitorių tarptautinis konkursas. Ja
me dalyvavo ir lietuvaitė dainininkė Auš
ra Stasiūnaitė. Konkurse varžėsi 40 dai
nininkų iš 35 kraštų. Moterų grupėje A. 
Stasiūnaitė, kartu su amerikiete Linda 
Sharman, laimėjo pirmąją vietą. Jos kon
certmeisteris Ramutis Čepinskas gavo spe
cialų diplomą.

Aušra Stasiūnaitė yra Lietuvos valsty
binio akademinio operos ir baleto teatro 
solistė, neseniai laimėjusi pergalę M. Glin- 
kos vokalistų konkurse. Kiek pailsėjusi, 
ji vyksta atgal į Italiją stažuotis garsio
joje La Scala operoje Milane.

nio gyvenimo realybę. Tačiau daugelio jų 
siūlomų programų charakteris esąs utopi
nis. Esą, pasitvirtina K. Markso nustaty
tas dėsnis, jog religinės pasaulėžiūros 
stiprėjimas yra tiesiai proporcingas žmo
gaus padėties realiame gyvenime sunkėjl- 
mui.

Stebint religini gyvenimą Lietuvoje ir 
Vakarų pasaulyje reiktų pripažinti, kad 
šiuo atveju Marksas pasakė teisybę.
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Lietuvių Kronika
AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 
P. Krasauskas — 5.00 sv., V. Remeikis — 
2.50 sv., I. Tamašauskas — 1.00 sv.
Tautos Fondui aukojo:

P. Pajaujis — 1.00 sv.

ARTĖJA KALĖDOS

Kalėdos nebe už kalnų. Mūsų spaustu
vės administracija jau pradėjo rūpintis 
kalėdiniais skelbimais ir sveikinimais. 
Visi, kurie norėtų švenčių proga pasigar
sinti ar savo klientus pasveikinti, prašo
mi nedelsiant prisiųsti skelbimų ar svei
kinimų tekstus.

Šiais metais, atsižvelgiant i nuolat ky
lančias kainas, norime atkreipti skaityto
jų dėmesį į privatiškus kalėdinius sveiki
nimus. Tiems, kurie nėra per daug prisi
rišę prie tradicinio kalėdinių atviručių 
papročio, mielai siūlome pasinaudoti „E. 
Lietuvio“ skiltimis. Kodėl nepasveikinti 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga savo drau
gus ir pažįstamus per laikraštį?

Asmeniški sveikinimai šiais metais kaš
tuos tik 5 svarai. Norintieji šia proga pa
sinaudoti, prašomi nedelsiant prisiųsti pa
geidaujamo sveikinimo turinį ir penkių 
svarų čekį ar pašto perlaidą.

Pažymėtina, kad draugų ir artimųjų 
šventinis sveikinimas per spaudą paskuti
niaisiais metais vis labiau įsigali lietuvių 
tarpe. Tuo būdu sutaupoma pinigų ir lai
ko, o kartu paremiama ir lietuviškoji 
spauda.

Maloniai prašome sveikinimus prisiųsti 
kiek galima anksčiau, bet ne vėliau gruo
džio 5 dienos.

KAS LAIKU DUODA — DVIGUBAI 
DUODA

Jau laikas užsisakyti laikraštį ateinan
tiems metams. Kas užsisakys iki metų ga
lo, tam laikraštis bus siuntinėjamas už 
£8.50. Užsisakiusieji po Naujų Metų, tu
rės mokėti £9.00. Užsienyje kainos nekei
čiamos.

Ta proga primename dar neatsilyginu
siems už šiuos metus, tai dabar padaryti, 
nes laikraščio leidimui reikia pinigų. Kas 
laiku duoda — dvigubai duoda.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Lietuvių Namuose lankėsi I. ir A. Bi
čiūnai iš Chicagos. A. Bičiūnas dirba 
miešti transporto planavime ir buvo at
vykęs su šiuo reikalu susipažinti Europos 
miestuose. Abu kalba puikiai lietuviškai, 
nors I. Bičiūnienė yra gimusi Argentino
je.

SUKAKTUVINIS MITINGAS

Council of the European Liaison Group 
kviečia visus laisvę mylinčius geros valios 
žmones dalyvauti sukaktuviniame mitin
ge, kuris įvyks ketvirtadienį, lapkričio 11 
d. 7.00 vai. Westminster Cathedral salėje, 
Ambroseden Avenue, S. W. 1. Artimiausia 
požem. traukinio stotis — Victoria.

Mitingas ruošiamas Vengrijos sukilmo 
20-ties metų sukakčiai ir 1956 m. neramu
mams Lenkijoje ir Sov. Sąjungoje pami
nėti.

Pirmininkaus parlamento atstovas 
Winstonas Churchillis. Kalbės britų, veng
rų ir kitų tautų žmonės. Po to bus spau
dos konferencija.

LABDARYBĖS KONCERTAS

Gruodžio 5 d. 7.30 vai. Wigmore Hall, 
Wigmore Street, W. 1 įvyksta žinomos pia
nistės Veros Benson labdarybės koncertas. 
Bus išpildyti J. S. Bacho, IBeethoveno. Pro- 
kofievo ir Debussy kūriniai. Bilietai — 
nuo 1 iki 5 svarų.

Koncerto pelnas skiriamas nukentėjusių 
dėl sąžinės laisvės kalinių ir jų šeimų pa
ramai.

V. Benson yra gimusi Kijeve, bet dabar 
gyvena Anglijoje. Su koncertais ji yra ap
keliavusi beveik visą pasaulį. Jos talentas 
yra pripažintas tarptautiniu mastu.

LONDONAS
ANTROPOLOGAI LIETUVIŲ NAMUOSE

Kaip buvo kelis kartus rašyta spaudo
je, Britų (Gamtos) Muziejaus mokslinin
kai veda gana plačią lietuvių ir latvių 
tautų antropologinę studiją. Tyrimai ža
da duoti naudingų rezultatų ir jau sukėlė 
didelį susidomėjimą ne tik D. Britanijos, 
bet ir Šiaurės Amerikos mokslininkų tar
pe.

DBLS skyriai aktyviai bendradarbiauja 
su dr. R. Harvey vedamais mokslininkais, 
kurie nori surinkti kūno išmierų ir krau
jo pavyzdžius iš 200 lietuvių vyrų. Lig 
šiol surinkta tik apie 100 pavyzdžių, tad 
ieškoma daugiau talkininkų. Š. m. lapkri
čio 13 d. (šeštadienį) mokslininkai lanky

sis Londono Lietuvių Namuose tarp 10 vai. 
ryto ir vidudienio. Kviečiame visus lietu
vius vyrus, kurie dar nedalyvavo šioje 
studijoje, atvažiuoti ir prisidėti prie ver
tingo ir įdomaus darbo. Kiekvieno asmens 
tyrimas truks tik apie 15 minučių. Kadan
gi mokslininkai mus užtikrina, kad alko
holis jų rezultatams nepakenks, bus gali
ma atsigaivinti ir alučiu.

DBLS cv.

PADĖKA „DAINAVOS“ SAMBŪRIO 
RĖMĖJAMS

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukoto
jams už prisiųstus daiktus turgeliui, ku
ris, deja, nebuvo šį kartą pelningas. Paja
mų gauta apie £33.00.

Artėja Kalėdos, artėja ir dainaviečių 
didysis rūpestis — Bazaras. Kreipiamės ir 
vėl mūsų mielus tautiečius padėti šiame 
Pabaltiečių Bazare tinkamai lietuviams 
reprezentuoti. Mums reikalingi įvairūs 
meno darbeliai, kaip medžio drožiniai, 
rankdarbiai, paveikslai ir taip pat prizai 
loterijai.

Siųsti daiktus iki lapkričio 25 d. šiuo 
adresu: „Dainava“, 1-2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.

NIJOLĖS SADŪNAITĖS PETICIJA

Visi, kurie renka N. Sadūnaitės petici
jos parašus, D. B. Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba prašo grąžinti lapus, nes 
laikas juos persiųsti Peticijos Rengėjams 
— Aid to the Church in Need.

Krašto valdyba yra dėkinga visiems, 
kurie šiame darbe nuoširdžiai talkininka
vo.

KAPINIŲ LANKYMAS

Sekmadienį, lapkričio 7 d., 3.30 vai. po 
pietų Londono lietuviai lankys šv. Patriko 
kapines, kuriose yra lietuvių skyrius. Lan
kymo eisena prasidės nuo kapinių koply
čios.

PARAPIJOS SUKAKTUVINIS VAKARAS

Londono Parapijos 75 metų Sukaktuvi
nis vakaras, kaip anksčiau skelbta, įvyks
ta lapkričio 19 dieną, penktadienį, York 
Hali. Yra gauta daug pasiteiravimų, ko
kia kaina viengungiams, o taip pat ar 
veiks baras ir užkandžių bufetas?

Viengungiams įėjimas 50 penų. Bus ba
ras ir bufetas. Kviečiami visi, nežiūrint 
amžiaus ar tikybos, sukaktuviniame va
kare dalyvauti.

BAIGĖ MOKSLUS

Antrosios kartos lietuvaitė Esther Davis 
(Apolonijos Senužytės-Davis duktė) baigė 
Londono universitete (IB’irkbeck College) 
prancūzų kalbos studijas ir įsigijo Bach- 
lors of Arts laipsnį.

Anksčiau Esther yra šokusi lietuvių tau
tinių šokių grupėje ir lankiusi lietuvių 
kalbos pamokas L. Namuose.

MIRĖ S. SIRTAUTAS

Rytiniame Londone mirė S. Sirtautas, 
71 metų amžiaus.

BRADFORDAS
TRADICINIS POBŪVIS

Lapkričio 13 d., šeštadienį, Vyčio klubo 
valdyba rengia savo nariams pensinin
kams pagerbti tradicinį pobūvį-vakarienę 
su pilnu stikliuku ir menine dalimi.

Senuosius pagerbti ir su jais pabendrau
ti kviečiame pobūvyje dalyvauti ir kitus 
klubo narius bei svečius.

Dalyvavimas pensininkams nemokamai, 
o kitiems 2 sv.

Užsirašyti pas J. Adamonį iki lapkričio 
7 d.

Pobūvio pradžia 6.30 vai. vak.
Vyčio klubo valdyba

SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 6 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
klubo salėje šaukiamas DBLS-gos Brad- 
fordo skyriaus narių susirinkimas.

Bus pranešimas apie DBLS-gos Tarybos 
suvažiavimą Nottinghame ir aptariami 
skyriaus reikalai.

Visus kviečiame dalyvauti.
Skyriaus valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — lapkričio 7 d.. 11.15 

vai., Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — lapkričio 7 d., 

14.30 vai., St. Peter's.
COVENTRYJE — lapkričio 7 d., 18 vai., 

St. Elizabeth's.

Ponomarevas Londone
Mokslininkų delegacijos vadovas

Boris Ponomarevas atvyko į Londoną 
kaip Sov. S-gos Mokslo Akademijos dele
gacijos vadovas. Tačiau vienintelis jo 
„mokslinis“ darbas, kaip pareiškė spau
dos atstovams parlamento narys W. Chur
chillis, yra Komunistų partijos istorija, 
kurią rašydamas išleido visų „išvalytųjų“ 
ir nužudytųjų komunistų partijos vadų 
vardus.

Kodėl Ponomarevas Londone toks ne
pageidautinas? Paigrindinės priežastys yra 
šios: būdamas partijos tarptautinio de
partamento viršininkas, jis paruošia pla
nus ir organizuoja užsienio kraštų (įskai

WOLVERHAMPTONAS
SAVAITGALIS SODYBOJE

Spalio 16 d. DBLS skyriaus valdyba su 
tautiečiais ir pažįstamais praleidome sa
vaitgalį Lietuvių Sodyboje. Po 4į vai. ke
lionės atsidūrėme Sodyboje. Ten buvome 
sutikti ’Sodybos vedėjų B. ir J. Snabaičių 
ir kitų mūsų prietelių.

Bernadeta Snabaitienė mus skaniai ir 
gerai pavalgydino, o J. Snabaitis gerai pa
girdė. Taip, kad nei vienas iš mūsų nebu
vo alkanas ar ištroškęs. Sodyba visiems 
patiko ir nei vienas nesigailėjo ten pralei
dęs savaitgalį.

Ta proga dėkojame B. ir J. Snabaičiams 
už gražų, gerą ir malonų mūsų priėmimą.

Tikiu, kad jei ir kiti skyriai nors ret
karčiais praleistų savaitgalius Sodyboje, 
tai kiekvienas Sodybos kampelis būtų 
daug jaukesnis ir turtingesnis.

J. I.

NOTTINQHAMAS
PLATINA SPAUDĄ

J. Šukaitis, kaip ir seniau, sutinka iš 
Nottinghamo ir apylinkės lietuvių surink
ti Europos Lietuvio prenumeratas. Taip 
pat per jį galima užsisakyti knygą apie 
DELS Sąjungą.

PETERBOROUGH

MIRĖ K. ANDRUŠKEVIČIUS

Peterborough mirė lietuvis K. Andruš- 
kevičius. Palaidotas lapkričio 3 d.

Skautiškuoju keliu
SKAUTIŠKAS SAVAITGALIS 

MANCHESTERYJE

Spalio 15-17 dienomis Manchesterio Lie
tuvių Klubo patalpose įvyko Rajono skau
tų ir skaučių sąskrydis, kurį pravedė 
skautininkai A. Gerdžiūnas, I. Gerdžiū- 
nienė ir A. Jakimavičius.

Susirinkusius aplankė Rajono Vadeivė 
s. J. Traškienė ir Rajono Vadas v. s. J. Al
kis. Dalyvavo gražus būrys skautų ir skau
čių ne tik iš Manchesterio, bet ir iš kitų 
kolonijų.

Erdvios klubo patalpos priglaudė visus, 
o nuotaiką skaidrino dainos, pašnekesiai 
ir prisiminimai iš šių metų vasaros sto
vyklos. Ypatingai malonu buvo pamatyti 
stovyklos filmą, kurį paruošė sk. vytis Ei
mutis šova. Iškilmingos sueigos metu bu
vo pagerbti nusipelniusieji skautybės idė
jai. Kun. Valentinas Kamaitis apdovano
tas ordinu UŽ NUOPELNUS ir RĖMĖJO 
KASPINU ir Rajono vietininkas s. Algis 
Gerdžiūnas apdovanotas ordinu UŽ NUO
PELNUS. Susirinkęs jaunimas malonią 
staigmeną suteikė sueigos šeimininkui A. 
Jakimavičiui ir svečiui iš pajūrio J. Al
kiui, sveikindami juos gimtadienio proga.

Savaitgalis praėjo gražioje nuotaikoje, 
buvo aptarti ateities planai, ir jautėsi pa
geidavimas vėl neužilgo susitikti. Iš pasi
kalbėjimų matėsi, kad mūsų jaunimas no
ri ir pageidauja dirbti lietuviškoje dva
sioje, mokytis savo tėvų kalbos ir tęsti 
lietuviškas ir skautiškas tradicijas mūsų 
kolonijose. Reikia tikėtis, kad visuomenės 
veikėjai atkreips į tai dėmesį.

J. A.

PADĖKA

Po gausios ir sėkmingos skautų savait
galio stovyklėlės Manchesteryje, nuošir
džiai dėkoju klubo valdybai už patalpas, 
kun. V. Kamaičiui už dvasinę globą, skau
tiškos idėjos rėmėjams už aukas, skautų 
vienetų komitetui, tėveliams ir visiems 
dalyviams.

s. Antanas Jakimavičius

AUKOS STOVYKLĖLEI IR 
LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 

FONDUI

Kun. V. Kamaitis — 9.17 sv., D. Jelins- 
kas — 15.00 sv., E. Šova — 5.00 sv., Alb. 
Rimeikis — 5.00 sv., K. Narbutas — 3.00 
sv., VI. Kupstys — 2.00 sv., V. Motuzą — 
1.00 sv.. Mart. Ramonas — 1.00 sv„ Alb. 
Memeniškis — 1.00 sv., St. Mocura — 1.00 
sv., VI. Kupstys — 1.00 sv. (Liet. Sk. Fon
dui).

Visiems skautiškos idėjos rėmėjams 
nuoširdus ačių.

tant Vakarų valstybes) komunistų parti
jas vidaus revoliucijoms ir vadovauja pro
pagandai prieš norinčius emigruoti žydus.

Stalino laikais (1937 m.) jis parašė 
draugus kaltinantį straipsnį, po kurio pra
sidėjo kruvinas krašto intelektualų naiki
nimas. Kaip kominterno ir kominformo 
narys, padėjo Stalinui smaugti Ukrainos 
ir Baltarusijos valstybes. Paruošė Čeko
slovakijos invazijos planus. Rėmė sukili
mų malšinimą Vengrijoje, Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje. Jo žinioje yra vadinamo
sios marksizmo akademijos — Lenino in
stitutas ir Lumumibos universitetas, kurie 
ruošia revoliucionierius ir teroristus už
sienio kraštams, žodžiu, tai yra sovietinis 
Himmleris, sutepęs savo rankas nekaltų 
žmonių krauju, o sąžinę jų ašaromis.

20 „Stalinų“

Šį Labour partijos vykdomojo komiteto 
svečią ypačiai nedraugiškai sutiko kai ku
rios organizacijos, dalis parlamento narių 
ir pavieniai asmenys. „Sutikimui“ vado
vavo organizacija The National Associa
tion for Freedom. Jai talkininkavo Euro
pean Liaison Group, kuriai priklauso 14 
Rytų Europos tautų bendruomenių (lietu
viams atstovavo ir aktyviai reiškėsi Z. 
Juras). Prie šių dviejų jungėsi Labour 
partijos dešiniojo sparno organizacija So
cial Democratic Alliance, parlamentarai 
ir įvairių profesijų žmonės.

Jau Londono aerodrome atvykusį Pono- 
marevą pasitiko demonstrantų grupė su 
plakatais ir šūkiais. Prie viešbučio, kuria
me delegacija turėjo apsistoti, jau laukė 
išsirikiavę 20 „Stalinų“. Tai buvo žydų 
grupė, persirengusi staliniškais drabu
žiais, užsidėjusi ūsus ir plaukus. Nepakęs
damas nesiliaujančių demonstracijų, Po
nomarevas su savo grupe pagaliau persi
kėlė į Sov. S-gos ambasadą, nors ir čia be 
paliovos piketavo grupės žmonių.

Vizitas parlamente
Atvykus prie parlamento, Ponomarevą 

pasitiko sovietų vergų drabužiais ir kalė
jimo sargų bei policijos uniformomis ap
sirengę demonstrantai, daugiausia žydai.

Parlamento viduje svečių laukė staig
mena, kurios jie nebuvo patyrę per visą 
savo gyvenimą. Susėdus į svečiams skirtą 
vietą, vadinamą Strangers' Gallery, vie
nas parlamento atstovas sušuko nuo abso
liučios monarchijos laikų užsilikusį šūkį 
„I spy Strangers", šitas išsireiškimas lei
džia išvaryti iš galerijos visus svečius.

Prasidėjo sąmyšis. Opozicija ir kai ku
rie darbiečiai viešai kaltino vyriausybę, 
pakvietusią į parlamentą asmenį, kuris 
.paniekina šią instituciją“. Prasidėjo pik
tos replikos. Atstovai turėjo balsuoti, ar 
palikti svečius galerijoje. Prieš balsavimo 
pabaigą Ponomarevas ir jo grupė paliko 
galeriją. Jis nuėjo tiesiai pas min. pirmi
ninką, su kuriuo prie arbatos puoduko ap
tarė prekybos, nusiginklavimo ir atlydžio 
politikos reikalus. Dėl šio priėmimo griež
tai pasisakė opozicijos vadė Mrs Thatcher.

KALĖDINĖS DOVANOS.
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Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 
medžiaga arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga 
su. įaudimu „Ali wool made in England“, crimp
lene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba crimp
lene medžiaga dviem suknelėm, 1 vyriški nailono 
išeiginiai marškiniai, 1 vilnonė gėlėta arba $u orna
mentais skarelė, 2 poros vyriškų arba moteriškų 
storų nailoninių kojinių, gėlėta crimplene madžia- 
ga suknelei.
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis £80.00. 
Į šį siuntinį dar galima pridėti prekių iki 10 svarų 
svorio.
Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui £40.00 
Jeans, vyriškos ar moteriškos „WRANGLER“

£18.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis £12.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono £1.50 
Tights £1.80
Vilnonė suknelei medžiaga 1 m £5.00
Crimplene medžiaga, tinkanti kostiumėliui arba 
suknelei, 1 m £4.50
Nailono apatinis £4.80
Geresnis nertinis £16.00
Nailono marškiniai £5.00
Geresni marškiniai £7.50
Lietsargiai, telescopic £6.00
Vilnonė skarelė £5.50
Angliška vilnonė, labai gera eilutei medžiaga

£25.00 
Kainos su įskaičiuotu nauju muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes. persiunčiame palikimus į Lietuvą arba ki
tas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. 01-739 8734
arba 01-460 2592

Boris go home!
Nors tai buvo šiokiadienis — darbo die

na, bet į spontaniškai suorganizuotas de
monstracijas, kurios prasidėjo Hyde Par
ko speakers kampe, susirinko apie 500-700 
žmonių. Demonstracijoms vadovavo Na
tional Association for Freedom organiza
cija. Jų specialiai paruoštas automobilis 
su dideliu Ponomarevo paveikslu priekyje 
ir kulkosvaidžio imitacija užpakaly vedė 
eiseną, kurioje, be 14-kos Rytų Europos 
tautų atstovų, dalyvavo daug anglų jau
nimo ir keletas parlamento narių. Plakatų 
jūroje matėsi įvairiausių šūkių, smerkian
čių ne tik Ponomariovą, bet ir Labour 
partijos vykd. komitetą, pakvietusį jį tra
giškojo Vengrijos sukilimo dvidešimtosios 
sukakties metu.

Pagrindinėje Londono Oxfordo gatvėje, 
kuria žygiavo demonstrantai, buvo tūks
tančiai iš darbo pasipylusių ir apsipirkti 
atvykusių žmonių. Demonstrantai šį kar
tą ypačiai buvo energingi. Nesiilauja su
tartiniai šūkiai: „Boris go home!" .Pono
marevas Maskvos išdavikas!“ ir kt.

Eisena atvyko prie profesinių sąjungų 
(TUC) rūmų, kuriuose tuo metu svečiavo
si Ponomarevas. Kalbas pasakė parlamen
to atstovas W. Churchillis, National Asso
ciation for Freedom pirmininkas lordas 
De L' Isle, ir tos organizacijos direktorius 
Robert Moss. Sugiedotas britų himnas. 
Demonstrantai, nepagailėję Ponomarevo 
adresu karčių replikų, organizuotai pa
traukė į Bullring aikštę, kurioje įvyko 
viešas mitingas. Kalbėjo parlamento na
riai, organizacijų ir įvairių tautybių at
stovai.

Spauda rašo atsargiai
Pažymėtina, kad ši visuomenės dėmesį 

atkreipusi demonstracija britų spaudoje 
buvo minima gana santūriai. Aiškiai ma
tyti, kad norėta išvengti politinio šio vi
zito atspalvio. Tarsi norėta sudaryti įspū
dį, kad žmonės demonstravo tik dėl žydų 
persekiojimo Sovietų Sąjungoje ir politi
nių kalinių laikymo psichiatrinėse ligoni
nėse. Nors dauguma spaudos pasisakė 
prieš Labour partijos užsimojimą šį išim
tinai nepageidautiną svečią pasikviesti, 
bet atsirado ir pateisinančių balsų. Girdi, 
jie pasikvietė revanšo vizitui partijos at
stovus, nenurodydami atskirai pavardžių. 
Tik Sovietai pasinaudoję proga ir atsiun
tę patį geriausią revoliucijų specialistą ir 
užsienio komunistų partijų žinovą.

Įdomu, kad kraštutinis kairiųjų parla
mento narys lan Mikardo, kuriam, kaip 
darbiečių tarptautinio komiteto pirminin
kui, teko Ponomarevą pasitikti aerodro
me, pareiškė, pats esąs žydas, sionistas ir 
remiąs sąjūdį padėti Sovietų Sąjungos žy
dams. Apie tai jis pasakysiąs ir savo sve
čiui.

Per visas demonstracijas buvo areštuoti 
du žmonės: vienas metęs pieno butelį į 
tuščią Ponomarevo palydos automobilį, ir 
kitas rusų policininku persirengęs de
monstrantas, per daug uoliai švaistęsis bi
zūnu, tvarkydamas „politinius kalinius".

Londono lietuviai, nors ir nepalankiose 
sąlygose, demonstracijose dalyvavo paly
ginti gana gausiai.

4


	1976-11-01-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1976-11-01-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1976-11-01-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1976-11-01-EUROPOS-LIETUVIS-0004

